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96. KITAB BERPEGANG TEGUH DENGAN

AL QUR'AN DAN SUNNAH

'j b'is,';i (- :A;At u b3iu ,.is qW i:r" t
'SSt uaiiHs-l Fj '*ki ?'rt'> 'h' ,,,, a; a'; "oi

:rJ'Jw a* itto; r;;il' .(6; i,ut)' # *';, #.
"*L ii. et*? ti'tf i'1t tY J'i i;"li *\' it,

.Grv ;3 t1.:i'h') fr4L$'

T26s,DariThariqbinSyihab,diaberkata:Seoranglaki-laki
Yahudi berkata kepada [Jmar, "Wahai Amirul Mukminin' sekiranya

ayat ini, 'Pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agama

kamu,danAkucularyknnbagikamunilcrnat-ku'danAlruridhalslam
sebagaiagamamu'diturunkepadakami'makakamiakanmenjadikan

hari itu sebagai har- raya'" Umar berkata' "sungguh aku mengetahui

hari apa ayat ini dirurunkan. Ia turun pada hari Arafah di hari Jum,at.,,

Sufyan mendengar Mis'ar, Mis'ar mendengar Qais' dan Qais

mendengar Thariq'
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eG 
"b 9t ; * fi :4!1 ';'i, G?i vW u.t tr

*t *r h' ,k :, );' * ,v afi6 ,tJ. rf ir:fii*
Pi it h'& l;l-ilr ,ed '-,x.(f :;rui 5",e{ -htils
8";r, hr o-G ,slt rqrt fui7* nli, i ry,:$t

.d;,r... ior u,-ri, qt#;;t$,
7269. Dili Ibnu Syhab, ** bin Malft mengabakm

kepadakq bahwa dia me,ndengar Umar pada keesokan hrinya kotika
ka,'m muslimin me,mbaiat Abu Bakar di atas rnimha Rawlullah
SAW, dia bersyahadat sebelum Abu Bakar dan bertata, *Arnma

ba'du" Allah telah me,milih rmtuk Rasul-Nya SAW apa )rmg ada di
sisi-Nya dari rya yang di sisimu, dan ini adalah kitab ymg .Atlah

memberi p€trmjuk Rasulmu de,ngmnyq ambillah ia ni*aya kma
dib€ri pettmjuk kepada apa )rang Allah beri petmjuk kcpada Ra$l-
N5/a-"

,i6: *:, ;r. ht * A, + t =,:n y& i: f
.:,+6-Jl'.I;'#It

727l.Dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Nabi SAW menddrryhr
lalu berirlo4 'Ya Allah, ajarilah dia Al Qyr'an'."

,:;. (t -ea'fi ,lil* Jri+tr 6 "ot nV'a-,jv ; p
;t bt & )-L;, i*yt -'#'ri-'f+,ru "ol ,i6

.*:,
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ki e'ii'#'* c;,'r<q:" 6 ri
t-r\K

7271' Dari Mu,tamir, dia berkata: Aku mendengal Auf, Abu

A1 Minhal menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu

Barzah berkata, "sesungguhnya Aliah mencukupkan kamu -atau
menghidupkankamu-denganlslamdandenganMuhammadSAW'"

t't lt'* t
.tw>'

lr-
d13

Abu Abdillah berkata,

redaksi'mencukuPkan kamu',

redaksi'menghiduPkan kamu'

Yitab i'tisham."

"Tercantum di temPat ini dengan

dan sesungguhnYa ia menggunakan

dengan memPerhatikan sumber dari

I #t* J\'6'#' l 1' 
''b'oi'):, 

I :t *'o?
'q 

r;, *', :1" *,P *art *,.U.'r??t LS ot s'r

.',-ib-,t

TzTz.DariAbdullahbinDinar,bahwaAbdullahbinUmar
menulis kepada Abdul Malik bin Marwan untuk membaiatnya, dan dia

mengakuidenganhalituuntukmendengardantaatberdasarkan
Sunnah Allah dan Sunnah Rasul-Nya sebatas kemampuanku'

Keterangan:

(B ismillaahirr ahmaanirrahiim' Kitab b erp egan g teguh dengan

Al Qur'an dan sunnah). Kata i'tisham berasal dari kata dasar ishmah'

Maksudnya,berpegangkepadafirmanAllahdalamsurahAalilmraan

ayat 703, arir 6l,i !' ,frrti|4*fj (Dan berpegang teguhlah kamu

semua kepada tali [agamal Allah)'
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A1 Karmani berkata, "Judul bab ini disarikan dari firman

Allah, W !, S$.. tla*tj (Dan berpegang teguhlan kamu semua

kepada tali fagama] Allah). Karena maksud 'tali' di sini adala]r A1

Qlrr'an dan Sunnah. Yang memadukannya adalah keberadaan

keduanya sebagai sebab mencapai tujuan, yaitu pahala dan

keselamatan dari adzab, sebagaimana halnya tali menjadi sebab

tercapainya tujuan seperti media untuk memperoleh air (bila
digunakan sebagai tali timba) maupun lainnya. Kemudian yang

dimaksud Al Kitab adalah AI Qur'an yang membacanya dianggap

ibadah. Sedangkan maksud Sunnah adalah apa yang datang dari Nabi

SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persefujuannya, serta apa

lang rtiniatkannya untuk dilakukan. Sunnah menurut asal bahasa

adalah jalan. Sementara menurut istilah para ulama ushul dan ahli
hadits adalah seperti definisi sebelumnya. Me,lrurut terminologi
sebagian ahli fikih, Sunnah adalah sinonim dari kata mustahab

(disukai).

Ibnu Baththal berkat4 "Tidak ada keselamatan bagi seseorang

kecuali dalam kitab Allah, atau dalam Sunnatr Rasul-Nya, atau dalam

ijma' para ulama terhadap makna pada salah satunya."

Kemudian dia membahas Sunnah dalam arti sesuatu yang

datang dari Nabi SAW seperti akan dijelaskan setelah satu bab.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama, hadits tentang perkataan seomng laki-laki Yahudi
terhadap Umar berkenam de,ngan ayat dalam surah A1 Maa'idah-
Hadits ini diriwayatkan melalui Al Humaidi, dari Sufyan, dari Mis'ar
dan lainny4 dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab. Sufyan
yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah, Mis'ar adalah Ibnu Kidarn,
sedangkan 'lainnya' tidak saya temukan penegasan tentangnya,
kecuali mungkin dia adalah Sufyan Ats-Tsauri, sebab Imam Ahmad
menukil dari riwayatnya, dari Qais bin Muslim 

-yakni 
Al Jadali-

Al Kufi (biasa dipanggil Abu Amr) seorang ahli ibadatr, tsiqah
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(terpercaya) serta tsabit (akurat) namun dituduh berpandangan

Murji'ah. Di antara para periwayat hadits terdapat seorang periwayat

lain yang juga bernama Qais bin Muslim. Periwayat ini berasal dari

Syam dan tidak terkenal. Dia menukil riwayat dari llbadah bin Ash-

Shamit. Riwayatnya ini disebutkan dalam krtab Khalq Af'al Al lbad

karya lmam Bukhari. Sedangkan Thariq bin Syihab adalah Al Ahmasi

yang tergolong sahabat karena sempat melihat Nabi SAW setelah

dewasa. Akan tetapi tidak ada keterangan akurat bahwa dia pernah

mendengar riwayat dari Nabi SAW.

ipt U ,yt'$ (Seorang laki-laki dari kaum Yahudi berkata).

Penjelasan tentang ini sudatr disebutkan pada pembahasan tentang

iman dan dalam tafsir surah A1 Maa'idah. Kesimpulan dari jawaban

umar, kami telah menjadikan hari itu sebagai Hari Raya, sesuai

dengan apa yang disebutkan si Yahudi.

6* *i ,:.3 '.b3 t:r;:a 'o\3, v gufyan mendengar

Mis'ar, Mis'ar mendengar Qais, dan Qais mendengar Thariq). Ifi
adalah perkataan Imam Bukhari. Dia mengisyaratkan bahwa

pemyataan tidak tegas mendengar langsung dalam sanad hadits ini

dipahami dengan arti setiap salah seorang mereka telah mendengar

riwayat dari guru masing-masing.

&-l € 'Cki $)t (Pada hari ini telah kesempurnakan

untulonu agamamu). Ayat ini sangat tegas menunjukkan urusan agama

yang disempurnakan ketika itu. Ini terjadi sekitar 80 hari sebelum

Nabi SAW wafat, maka tidak ada hukum yang turun sesudah itu.

Namun asumsi ini perlu ditinjau kembali. Sekelompok ulama

mengatakan bahwa maksud kesempumaan adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan dasar hukum. Oleh karena itu, ia tidak menjadi

pegangan mereka yang mengingkari qiyas (analogi). Tetapi dalil bagi

mereka yang mungkin dibantah 
-meski 

pemyataan pertama dapat

diterima- bahwa penggunaan qiyas untuk hal-hal yang terjadi,

diambil dari perintah dalam Al Qur'an, kalau tidak ada selain cakupan
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umum firman-Nya dalam surah Al Hasyr ayat 7,6:JA i?:lt iO O,t

(Apa yang diberikan Rasul kepadamu maA:a terimalah dia), ruscaya

sudah mencukupi. Apalagi telah disebutkan perintah menggunakan

qiyas dan persetujuan Nabi SAW. Hal ini masuk dalam cakupan sifat

kesempurnaan yang dimaksud.

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa dia berkata

tentang firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44, !'ihr 'g A7i9

'#lJ:J o 1il. #. (Oo" Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar

kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan

lcepada mereka), maka dia berkata, "Allatr telah menurunkan sejumlah

perkara secara garis besar. Oleh karena itu, Nabi SAW menjelaskan

apa yan9 dibutuhkan pada waktunya. Sementara hal-hal yang belum

terjadi maka penafsirannya dibebankan kepada para ulama,

berdasarkan firman Allah dalam suratr An-Nisaa' ayat 83, jltiii'ft
"&, fi";tx" G;nt ,*.a '& i\, $i Jlt )y")t (Dan trntau mereka

menyerahlrnnnya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka

tentulah ordng-orang yang ingin mengetahui kebenarannya [akan
dapatJ mengetahuinya dari mereka [Rasul dan Ulil amriJ)."

Kedua, hadits Anas bahwa dia mendengar Umar bin
Khahthtab RA ketika kaum muslimin membaiat Abu Bakar, pada

keesokan hari setelah wafatnya Nabi SAW. Hadits ini telah disebutkan

penjelasarurya dalam bab penunjukkan pengganti di akhir pembahasan

tentang hukum. Redaksinya di tempat itu lebih lengkap. Dia kemudian

menambahkan dalam riwayat ini, ,tl't ,* 'rQ- *$, l:,j. ilr ie6
,

€'+ (Allah memilih untuk Rasul-Nya apa yang ada di sisi-Nya, dari

apa yang ada di sisimu). Maksudnya, pahala dan kemuliaan yang ada

di sisi-Nya, daripada kelelahan yang ada padaku.

Ketiga, hadits Ibnu Abbas yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang ilmu disertai keterangan tentang mereka yang

meriwayatkannya dengan redaksi, "takwil." Makna 'takwil' akan
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dijelaskan dalam bab firman Allah, ybf.p ja"$.1nantcan ia adalah

Al Qur'an yang mulia), pada pembahasan tentang tauhid.

Keempat, hadits Abu Barzah yang diringkas dari hadits

panjang seperti tersebut di awal pembahasan tentang fitnah dalam bab

"Seseorang yang Mengatakan Sesuatu kepada Suatu Kaum kemudian

Dia Keluar dan Mengatakan Hal yang Berbeda". Penjelasannya telah

disebutkan secara detail di tempat itu.

ly-)I $n lirr ttt ls"rungguhnya Allah mencukupkan kamu

dengan Islam). Ini adalah perkataan Abu Abdillatr dan dia adalah

Imam Bukhari. Menurutnya, yang benar bukan yughniilatm

(mencukupkan kamu), tetapi ia adalah na'asyakum (menghidupkan

kamu).

l@tt eg J>i G 'ir[- (Melihat kepada sumber kitab

I'ttsham). Dalam redaksi ini terdapat isyarat bahwa dia menulik kilab
I'tisham secara terpisah lalu mengutip di tempat ini hal-hal yang

berkaitan dengannya sesuai dengan syaratrya. Sama seperti yang

dilakukan dalam kitab Al Adab Al Mufrad. Ketika dia melihat lafazh
ini berbeda dengan apa yang menurutnya benar, maka dia

mengisyaratkan untuk mengecek kembali kepada sumber tersebut. Ini
mengesankan bahwa seakan-akan saat itu kitab yang dimaksud tidak
ada padanya, sehingga dia memerintahkan untuk merujuk kepadanya

untuk melakukan revisi. Perkara seperti ini terjadi pula ketika dia
menafsirkan firman Allah dalam surah Alam Nasyrah (Al Insyiraah)

ayat3,t# rti g$r Varg memberatkan punggungmu).

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, bahwa penyebutan

hadits Abu Barzah di tempat ini hanya diambil dari penetapan

menerima khabar ahad.Ini adalah kelalaiannya karena hukum tentang

khabar ahad telah berakhir dan diiringi dengan pembahasan tentang

berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Sunnah. Kesesuaian hadits

Abu Barzah dengan pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al
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Qur'an dan Sunnah, diarnbil dari perkataan, "Sesungguhnya Atlah

menghidupkan kamu dengan Al Kitab", sehingga ini sangatlah jelas"

Kelima, hadits Ibnu Umar tentang suratnya yang ditujukan

kepada Abdul Malik untuk membaiatnya. Hadits ini sudah dis$utkan
dengan redaksi yang lebih lengkap disertai penjelasannya dalam bab

'Tlagaimana Membaiat Imam" di alfiir pe,mbatrasan tentang hulnrrn

Dari sana tampak sambungan dari perkatiuumya di tempat ini,'Dan
mengakui untukrnu." Saya telah menjelaskan bahwa hal sryerti itu
terjadi sesudah pembunuhan Abdullah bin Az-Zabah. Maksd
penyebutannya di tempat ini adalah penggunaan Sunnah Atlah dm
Sunnah Rasul-Nya dalam segala pertara.

1. Sabda Nabi SAW, #t yr4'c.$."e*o diutas dengotiatwi'
al halim.'

94 4. ,Jv Pt t b, J* ls J?"af ;;; -rj ,?
' c '" ' 'ri n!, cs (t i:, ,f')r.- U;t ig<ttd.tr ciu1q ...,.,

-1il* ,,t *b? ,-Pt\t

,1!r* i0 r;i y.\'& n' J?r'-lt'"; ,;;:; j le

Wt+{31,8*;J
7273. Dari Abu Hurairalt, bahwa Rasulullah SAW bersabda

"Aku diutus dengan jawami' al kalim, aht ditolong dmgan rasa taht
pada musuh, ketika alat tidur aku bermimpi diberikan latnci-lamci
perbendaharaan bumi, lalu diletakknn di tanganht."

Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW telatr pergi se,mentara

karnu memakannya sesuka hati atau mernerahnya semam5/a", atar
kalimat yang sepertinya
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oya :V\t'a t, ,'lG ,t-'t {'i" * Ut ,f ,;} o-ri *
vlr ug C{: ,l4t dL JI 'rf o'rf b 6 

=u-1r 
', 

"ei.y$r ?'i ae ikl J, ;'16 ,:J-y?r,;G'tlt 9, &):i

7274. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Tidak ada seorang nabi pun di antara para nabi, melainkan

diberikan tanda-tanda yang mana hal sepertinya merasa aman atau

manusia beriman atasnya. Adapun yang diberikan kepadalru adalah

wahyu yang diwahyukan Allah, aku berharap a$u lebih banyak

pengihttnya di antara merel<a pada Hari Kiamat."

Keter4nsan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Alat diutus dengan jawami' al
kalim.') Lnam Bukhari menyebutkan dalam bab ini dua hadits dari

Abu Hurairah. Salatr satunya sama dengan redaksi pada judul bab

diserrai tambahan, 'd.1" d!i")'*.i $-i:t Vs Si #i ,7!)ur'o*ti
;as\t lOttolong dengan rasA takut pada musuh, dan ketikn aku sedang

tidur maka alru bermimpi diberikan htnci-lanci perbendaharaan bumi

...). Penjelasan jawami al kalim sudatr dipaparkan dalam bab "Kunci-
kunci di Tangan" pada pembahasan tentang takwil mimpi. Di
dalamnya terdapat penafsirannya dari Az-Zlhi. Ringkasnya, Nabi

SAW berbicara dengan redaksi singkat namun penuh makna. Selain

Az-Zfiri menegaskan maksud dat'. jawami' al kalim adalatr Al Qur'an
berdasarkan sabdanya, 4. <dt* diutus), sementara Al Qur'an berada

pada puncak keringkasan redaksi dan keluasaan makna. Penjelasan

tentang redaksi t'ljur'oki @tat ditotong dengan rasa takut pada

musuh) sudah dipaparkan pada pembahasan tentang tayammum.

,t*- e'dbj @iletakkan di tanganlru). Maksudnya, kunci-

kunci tersebut diletakkan di tangan beliau. Penafsiran tentang
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maksudnya sudah'dipaparkan dalam bab "Meniup Saat Tidur" pada

pembahasan tentang takwil mimpi.

;;; l'SA llUu Hurairah berkata). Bagian ini dinukil dengan

sanad yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan redaksi, '6ii

(Rasulullah SAW pergi), maksudnya wafat.

W qg ')t qPi il Wir* n31"1 Tramu memakannya sesuka

hati atau memerahnya semaunya atau kalimat yang sepertinya). Kata

targhatsuuna berasal dari kata ar-raghts yang merupakan kiasan

tentang kehidupan yang sejahtera. Ia berasal dari kata raghatsa al
jaddi ummahu, artinya anak itu men)Arsu dari ibunya. Sedangkan

kalimat talghatsuuna ada yang mengatakan ia semakna dengan

targhatsuuna. Tetapi sebagian mengatakan ini hanya kekeliruan

penyalinan naskatr. Ada pula yang mengatakan bahwa ia berasal dari

kata al-lathils yang artinya makanan bercampur gandum. Demikian

disebutkan penulis kitab Al Muhkam dari Tsa'lab. Maksudnya, mereka

memakannya sebagaimana mereka sukai. Namun makra ini cukup

jauh.

Ibnu Baththal berkata, 'I(ata al-lagh* belum aku temukan

maknanya."

Saya (Ibnu Hajar) menemukan pada catatan kaki tulisannya

bahwa keduanya adalah bahasa baku yang bemrakna memakan sesuka

hati. Syaikh Mughlathai menyebutkan dalarn k:tab Al Muntaha karya

Abu Al Ma'ali (sang pakarbahasa) jika dikatakan laghitsat tha'amahu

artinya dia memisahkan makanannya. Menurutny4 al-laghits adalah

bijian yang tersisa pada timbangan. Atas dasar ini, maka maknanya

adalah kalian mengambil harta lalu membagi-bagikarmya setelah

menguasainya. Sengaja digunakan kata 'makanan' untuk harta, karena

makanan merupakan tujuan paling utama dari harta. Dia mengklaim

bahwa pada sebagian naskatr kttab Ash-Shahih disebutkan dengan

red aks i, an t um t al' a q uun ah a (kararra menj ilatinya).
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah kekeliruan penyalinan

naskah. Meski ia masih memiliki korelasi dengan makna tadi.

Versi ketiga disebutkan dalam riwayat Uqail dalam lotab Al
Jihad dengan redaksi, tantatsiluunaha dari kata an-natsl, yaitu

mengeluarkan. Bila dikatakan natsala kinaanatahu artinya dia

mengeluarkan semua anak panah dari kantong anak panahnya. Kalau

dikatakan natsala jarabahu, artinya dia mengibaskan isi kantongnya.

Sedangkan bila dikatakan, natsala bi'rahu artinya dia mengeluarkan

tanah dari dalam sumur. Maka arti tantatsiluunaha adalah kalian

mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan menikmatinya.

Ibnu At-Tin berkata dari Ad-Dawudi, 'Demikian yang akurat

dalam hadits ini."

An-Nawawi berkata, "Maksudnya, kemewahan dunia yang

dibukakan untuk kaum muslimin, dan ini mencakup rampasan perang

dan perbendaharaan."

Mal<na pertama yang banyak dikutip oleh kebanyakan ulama.

Pada sebagian kutipan periwayat Muslim menggunakan huruf rnlrn

sebagai gartti nun pertama. Namun ini hanyalatr kekeliruan penyalinan

naskah.

Kedua, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Abdul
Aziz bin Abdullah, dari Al-Laits, dari Sa'id, dari bapaknya. Sa'id
yang dimaksud adalah lbnu Abi Sa'id Al Maqburi. Nama Abu Sa'id

adalah Kaisan.

'}{, *'6T 3l'Cttt'+ 6 (Apo yang sepertinya merasa aman

atau beriman atasnya manusia). Ini adalah keraguan dari periwayat.

Kata pertama adalah uumina berasal dari kata al amnu fteamanan).
Sedangkan kata kedua adalah aamana berasal dasri kata al imaan

(keimanan). Ibnu Qurqul menyebutkan bahwa dalam riwayat Al
Qabisi diberi harakat fathah pada huruf hamzah dan harakat kasrah
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pada huruf mim tanpa dipanjangkan, berasal dari kata al amaan. Yersi
ini dibenarkan oleh Ibnu At-Tin, tetapi pandangannya itu tidak tepat.

4:i e{t of UJy (Sesunggguhnya yang diberikan kepadaku).

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, '*)i tunpu

huruf ha' di akhimya. Penjelasan hadits ini sudah disebutkan dengan

panjang lebar di awal pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an.

Adapun mal<na pembatasan pada kalim at, '*)li ,s.t[t o& Ail

(Sesungguhnya yang diberiknn kepadalcu), bahwa Al Qur'an
merupakan mukjizat paling agung, paling bermanfaat, dan paling

abadi. Ia mengandung dakwatr, dalil, serta manfaat berkesinambungan

hingga akhir masa. Oleh karena tidak ada yang mendekatinya apalagi

menyamainya, maka mukjizat lainnya dibanding dengannya seperti

tidak pernah ada.

Ada yang mengatakan, bahwa dari sikap Imam Bu**rari yang

menyebutkan hadits ini setelah hadits sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa yang kuat menurutny4 maksud dari jawami' al kalim adalah

Al Qur'an. Namun, kesimpulan ini bukanlah suafu kemestian, karena

masuknya Al Qur'an dalam redaksi, F g,f'E <em diutus

dengan jawami' al kalim), tidak diragukan lagi. Hanya saja yang

dipersoalkan apakah perkataan beliau yang lain masuk dalam hal
tersebut. Para ulama menyebutkan contoh-contoh jawami' al kalim
dalam Al Qur'an, di antaranya firman Allah dalarn suratr Al Baqaratr

ayat tle, 'riti 'lJrd 
irirtr dti t;- ig ,tq, e '#t (Dan datam

qishash itu ada fiaminan kelangsunganJ hidup hai orang-orang
berakal, supaya kamu bertahua), dan firman-Nya dalam surah An-
Nuur ayat s2, tgltir i'{tii ietht',.fr-t ii?;t 3' # ;11,j (Dan

barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada

Allah dan bertal*va kepada-Nya, maka mereka itulah orang-orang
yang mendapat kemenangan), serta firman Allah lainnya.
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Adapun jawami' al kalim dari hadits-hadits Nabi SAW, di

antaranya hadits Aisyah, \t yi 6:;1 * ,-A ,yt'y 1S*top amalan

yang tidak pada urusan [agamal kami, maka ta tertolak [tidak
diterimal),hadits, &6.'# :t ?$ e',.A y" ,F $etiap syarat yang

tidak ada dalam kitab Allah maka ia batil), hadits Abu Hurairah, ril:

n*Lir C 4 ttf'6 i"r 8;t (Apabila aku memerintahkan kamu suatu

perkara maka kerjakanlah semampu kamu), hadits Al Miqdam, Y" ti

N b t\ '"O2 
i3T ii (Iidaklah seorang anak keturunan Adam

memenuhi suatu wadah yang lebih buruk dari perut:nya), hadits ini

diriwayatkan oleh keempat atrli hadits dan dinyatakan shahift oleh Al
Hakim; dan hadits-hadits lain yang sangat banyak bila ditelusuri satu

persatu.

Namun ini dapat diterima apabila tidak mengalami perubahan

dari para periwayat dalam redaksinya. Jalan untuk mengetahuinya

adalatr apabila sumber haditsnya sedikit dan redaksinya tidak berbeda-

beda. Karena apabila sumber hadits cukup banyak maka jarang sekali

redaksinya bisa sama. Sebab kebanyakan periwayat menukil hadits

dari segi mal<na sesuai yang tampak bagi salatr seorang mereka bahwa

redaksi itu telah menyampaikan makna yang dimaksud. Faktor yang

mendorong kebanyakan mereka berbuat seperti itu adalah keadaan

mereka yang tidak menulis. Apabila masa berlalu cukup lama, makna

riwayat telatr tertanam dalam benak mereka, ramun redaksinya tidak

diingat dengan baik. Sehingga sebagian menceritakan hadits

berdasarkan makna untuk kemaslahatan penyampaian risalatr.

Kemudian tampak dari redaksi periwayat yang lebih mapan bahwa

redaksi tersebut belum menyampaikan malcna seutuhnya.
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2. Meneladani Sunnah Rasulullah SAW

rx V ,s# I i)u .$6\'ffi,6)'q!1 ,Jk it J'es
t 

o.

.t1'r',t.Atq#")

Firman Allah, "Dan jadiknnlah kami imam bagi orang-orang

bertahua. " (Qs. Al Furqaan l25l: 1$ Dia berkata, "Pata imam yang

kami meneladani orang-orang sebelum kami dan kami dijadikan

teladan orang-orang sesudah kami."

G'iA|:1 a*t ey Gt?\j ,a.'"&llelli: :tiy'r.t'Ss,

. ;.'u v1 r,6r *:$ A $u;r';frkjoi'orit t W t -lu,
Ibnu Aun berkata, '"figa perkara yang aku sukai bagi diriku

dan teman-temanku: Sunnah ini agar mereka mempelajarinya dan

bertanya tentangnya, Al Qur'an agar mereka memahaminya atau

bertanya tentangny4 serta membiarkan manusia kecuali karena

kebaikan."

;y* ,iG l*:^.;:t t.ta *2 * it ili:' itl ,Y)t ,rj t
r]';t-b-r.'tjit;; 8;.1;i, if U- :Jui r-ta'rt ; G *

.$,"&.t}r r.1i :Jrs |!r;v
7275. Dari Abu Wa'il, dia berkata: Aku duduk kepada Syaibah

di masjid ini, dia berkata: Umar pernah duduk kepadaku di tempat

dudukmu ini dan berkata, "Aku ingin untuk tidak meninggalkan
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kuning (emas) dan putih (perak) kecuali aku membagikannya kepada

kaum muslimin." Aku berkata, "Engkau tidak bisa melakukannya'"

Dia bertanya, "Kenapa?, .,\kr berkata, "Ia tidak dilakukan oleh dua

sahabatmu." Dia berkata, 'I(eduanya adalah orang yang dijadikan

sebagai teladan."

;A\t 'V 
*t J';:, $1;1- :)'jil zf-:[ q- ,\ ; $ *

;:Tlr'J|3 J6')t o'$ ,o i oLat'u di a;U'Vr Ll ,$:
.iilt'a t&,, ,sl'y)t t:'":?

7276. Dari Zaid bin Wahb, aku mendengar Hudzaifah berkata:

Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, bahwa amanat turun

dari langit di lubuk hati kaum lakiJaki, lalu Al Qur'an turun. Maka

bacalah Al Qur'an dan pelajarilah Sunnah.

'#i Ll l' |*'JG ,i'ri qt.tl-#t e";'q- ,t') I tf *
*, ,lL \t -+ F ,/- fq:t 

'o;:$ i' i,;l ,\*41

u-r=,Y,^, ii c, y\' o:r[;j c al: t#t:.'x ,'i\, ?,
7277.;; 

^-, 
bin Munatr, aku mendengar Munah Al

Hamadani berkata: Abdullah berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik

pembicaraan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik perilaku adalah

perilaku Muhammad SAW, dan seburuk-buruk urusan adalah perkara-

perkara yang baru, dan sungguh apa yang dijanjikan kepadamu akan

datang, dan kamu tidak mampu menghindarinya."
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tbu ,;lk ,JG;-,r;a\t J* it l?r"of i;-; 4?'F', ebi; ,Jv r*!:; ;, :, J'i:r' U ,lC .J ,y"tt"^L.:r

7278-7279.Dai Abu Hurairah dan Zudbin Khalid, keduanya

berkata, "Ketika kami berada di sisi Nabi SAW, beliau bersabda,
'Sungguh alat akan memutuskan di antara kamu berdua berdasarkan

kitab Allah'."

.J""tt ;t:at,yi &it
7280. Dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullatr SAW bersabda,

"Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. " Mereka berkat4
"Wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu?" Beliau bersabda,
"Barangsiapa menaatilru maka dia masuk surga dan siapa yang

durhaka kepadala4 maka dia enggan."

oie ,i'; lr # G rc'4-'rf c"'*:e I # c
."C6';1.:ri:z-; ,Srd .Vr: ;3 t--);v\t * Ct JkX
ti'$Q)tt,,tjut 4W d,j -u,s ua,"oil;*X ie,
';)t "oL:fiJ,2,, J$3 .eG iy |62X Jt,t J, t: rr:rau >*
a;'r? 14 ,p: t:r(, d. .*,, W k ,tja .'oW',*\, a*.e

t ,y.) ;.\Ct 'u ,f'rr' ,r:rli S.; oTfnt 
'et;i 'i; ,*$',;.:

'i cS'ri ,rja .a|!Ut 'a'FU l: ,fttt l;",r; ; *7f"st #
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cr,te 
"* 

)\,; i # * !9 * # "* ^;t 
a):

.*iya\t,*,Jtqo

4$ *Y ;at lrY ,gbX 'Sv', 
i*,5 

';\:riz,, irn ,ii'n
'P ;*, *a \t Jb "rZJ 6oti$\ JLt 'rrisu rj* .LW

r3i;,- ,;"3 ai ,btt 7vi "a *'t ,y'h, ,* t:t;J 1ui
';',ti *1rlLht -vH,r?nt ra'G *3*\t

7281. Dari Sa'id bin Mina', diceritakan kepada kami atau aku

mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Malaikat datang kepada Nabi

SAW saat beliau sedang tidur. Sebagian malaikat berkata, 'Sungguh

dia sedang tidur'. Sebagian lagi berkata, 'sungguh mata tidur dan hati

te}aga'. Mereka berkata, 'sesungguhnya bagr sahabatmu ini ada

penrmpamaan, maka buatlah untuknya perumpamaan'. Sebagian

mereka berkat4 'sungguh dia tidur'. Sebagian lagi berkata, 'Sungguh

mata tidw dan hati terjaga'. Mereka berkat4 'Perumpamaarulya

adalah seperti laki-laki yang membangun rumah, lalu dia membuat

perjamuan, setelah itu dia mengirim pengundang. Barangsiapa

menyarnbut pengundang maka dia masuk rumah dan makan jamuan

itu. Sedangkan yang tidak menyambut pengundang maka dia tidak

masuk rumatr dan tidak makan jamuan itu'. Mereka berkata,

'Terangkan untuknya agar dia memahaminya'. Sebagian mereka

berkata, 'sungguh dia tidur'. Sebagian lagi berkat4 'Sungguh mata

tidur tapi hati terjaga'. Mereka berkata, 'Rumah itu adalah surga,

pengundang itu adalah Muhammad SAW, maka siapa menaati

Muhammad SAW maka dia telatr taat kepada Allah, dan siapa

durhaka kepada Muhammad SAW maka sungguh dia telah durhaka

kepada Allah. Muhammad SAW telah memisahkan di antara

manusia."
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Hadits ini diriwayatkan pula oleh Qutaibah, dari Laits, dari

Khalid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Jabir, 'Nabi SAW keluar kepada

kami..."

t.- -.c:t c .
:dU 44r-J> dre

c,

d!i t:+.". t;:i'& l;; trl:-t ,fjr';* U

7282. Dari Hudzaifall dia berkata *Wahai sekalian ahli Al
Qur'an, konsistenlah dalam kebenaran, karena sungguh kamu telatr

mendahului terlalu jauh, apabila kami mengambil kanan dan kiri,
maka kamu benar-benar sesat sejauh-jauhnya."

c pi * ct,Js'J3 *ht ,I-. dt f ;; ,rf *
,,#,i*Jt U"?, ;1.,i-* t;- ,Jui t'i ,j, ,h; ,F ."r\t nf
;Ab:6 t-il\() ,':t i G,G'^?GG .it;si Lr;;, j.,a, 6 jr,
'ei dcJ 5LlG'&'-*,G u.k, (U;3 W JL
,e.? 6'&u ,*oi U *,'er.s i&g,r'&SJilC flr

v , ?. , t o t z

.64r u y+*r'q:q €yU "tr,
7283. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya perumpamaanlru dan apa yang Allah mengutusht
karenanya, seperti seorang laki-laki yang mendatangi suatu kaum, dia
berlrata, 'Wahai kaum, sungguh alru melihat pasukan dengan matalat,

dan sungguh aku memberi peringatan yang nyata, selamatkanlah diri
kalian'. Dia kemudian ditaati oleh sekelompok knumnya, dimana

merelrn berangkat di malam hari dengan perlahan-lahan, sehingga

merelm selamat. Sedangknn sekelompok lain mendustakannya dan
pagi hari masih berada di tempat masing-masing. Akhirnya, merela

.rry.ry';'&uyqjq:;:*i
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diserang pasuknn pagi itu hingga membinasakan mereka- Itulah

perumpaan orang yang menaatilat dan mengilruti aPa yang aht bawa

dan perumpamaan orang yang menentangilcu dan mendustakan

kebenaran yang alru bawa."

Jili-tj e't ,)L ht ,k ir J'r..,'e'; il :J$ i;-) ,rj f
'Jtf |fi,f g)..* SG'.,lVr'a'is ; g;;:.r?.'<.i
:ra,'g;rl ii r,'rf' ,&", t'h, J* h, J';:, su si ;rlr
o\*r{c e'ei,"o\i\r i6 ?ht"o\itv ti;,b
,iflti ;:iut'; ;ii'or'Wo\'"lri :jw .i' ,J" 'i.t+'t fu
]nt Jt-, Jt'i,:\T-tlrs'tr;2 G.F'i !rr,..lrj' *ieltlri
bf !r '; 6 yty ,,J Jtrt .# j?'#ti pi *\t .*

.';.-.:t'^f, *;t JqJ. f ,;'r:b t? i ?s'q?,

&f iiGa ra:ti, ir *t F i.r,sG

728+7285. Dari Abu Hurairatr, dia O**"t *o*" Rasulullah

SAW wafat, dan Abu Bakar menjadi khalilhh sesudahny4 maka

kabilah-kabilah Arab pun menjadi kafir. umar berkata kepada Abu

Bakar, "Bagaimana engkau memerangi manusi4 sementara

Rasulullalr SAW bersabda, 'Alar diperintah memerangi manusia

hingga merekn mengataknn tidak ada tuhan keanali Allah.

Barangsiapa mengucapkan tidak ada tuhan kecuali Allah, maka harta

dan jiwanya telah aku lindungi kecuali karena halcttya, dan

perhitungannya diserahkan kepada Allah'. "

Dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi siapa

yang memisahkan antara shalat iTanzakat. Sesungguhnyazakat adalalt
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hak harta. Demi Allah, sekiranya mereka menolak dariku tali pengikat

leher hewan yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW,

niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakan itu." IJmar

berkata, "Demi Allah, tidaklah ia melainkan aku melihat,A.llah telah

melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Maka aku mengetahui

itulah yang benar."

Ibnu Bukair dan Abdullah berkata: Dari Al-Laits dengan

redaksi, "Anak kambing betina", dan ini lebih shahih.

fb I yt*'oi'^e,l 1' * ; ytt;i ;: 7W it ,f
;. i:y )i q ai;l i ,f U ^# ?,ts :is Gi:L hr *2,
os)'; ff) ilr 4t,r os),f / f / )t bl q
*ie .6$ \i gk ,git rt)c-j # "# *r,*iifit
\* C oil-i )\t tr.. + L.) ;-u'1+ ,r:t u.t t;- :91 u:t.

:)v ,)1*'> A"'A#.tt:e$ 1t& 'u; Jv *L 'c)) ;:;V|L':JI'
c t . ', c'.-?1t 

/dr, t;.|<; \) J:rst W t i'l 7Ut ,tt V

itl jG ?nt'of ,ryp, )i U ,')t ,Sw y, t orr'"i ;- ';;
,f ',??b )'-lu tlt 3tar ;q ,'&') ,)L i,r J:" 4.' 
{); l,ij b #' q )G C itV,*,Ar u b \, . <;*u,t,

.:t 
=€ 

* GG, otr,

7286. Dari Ibnu Syihab, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah

menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Abbas RA berkata:

Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr datang dan tinggal pada

anak saudaranya, A1 Hurr bin Qais bin Hishn, dan dia termasuk
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kelompok yang menjadi orang-orang dekat Umar. Adapun para ahli

Al Qur'an dari orang-orang yang menjadi anggota majlis Umar dan

anggota musyawarahnya, terdiri dari yang tua maupun muda. Uyainah

berkata kepada anak saudaranya, "Wahai anak saudaraku, apakah

engkau memiliki kedudukan pada pemimpin ini, sehingga engkau

dapat memintakan izin untukku menghadapnya?" Dia berkata, "Aku
akan memintakan izin unhrlanu agar bisa menghadapnya."

Ibnu Abbas berkata, 'Dia kemudian memintakan izin untuk

Uyainah. Ketika masuk maka dia berkata, 'Wahai Ibnu Al Khaththab,

demi Allatr, engkau tidak memberi kepada kami pemberian yang

banyak, dan tidak memutuskan di antara kami dengan adil'. Umar lalu

marah hingga berkeinginan menghukumnya. Maka Al Hurr berkata,

'Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada

nabi-Nya SAW, *Berilah maaf dan perintahkan yang malcruf serta

berpalinglah dai orang-orang yang bodoh". Sungguh ini termasuk

orang-orang bodoh'. Demi Allah, Umar seakan-akan tidak

melewatinya ketika dibacakan padanya, padatral dia seorang yang

sangat teliti terhadap kitab Allah."

b L?tc '.-!i ,Uu ,6 Li:'?rt Q, .S- ,lJ * i:,i'*
,tfr,t1 u;i ,k:*6 e3 i{, iutr';i, *r:.."
tirlA iti d;r '.,iii .l' ot;) -,;rvt 13rt'J,; G\'o:)$:t)

;fr1iit'n *3 *a\, & n' J;rJ,ar 15 .V'oi
tt ,? vA s,ti d,ULi,rt;i:ri I ii n rt :Jv ; *
tlii ,J.&ist * ,t $-,t ;At ,t o'r* #, jy q':1, ,Gsri

vt, \LJ j';4 -ir;i Uv U;'"61t 6 j,f r- C:J' )i :*:il
i*t:"t, (?, ,"C'i ,$ c* uk V J4 .&ir;+G ,pdu
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i#- q!;)\l 't ,j14- -it:'i iu u; -i51 
,e jrl y- *e;t j

.:,fXt* iS'4;6t
7287. Dari Asma' binti Abi Bakar RA., bahwa dia berkata,

"Aku datang kepada Aisyah ketika gerhana matahari dan orang-orang

sedang berdiri (shalat) dan dia juga sedang berdiri mengerjakan shalat.

Aku berkata, 'Ada apa dengan orang-orang?' Dia kemudian

mengisyaratkan dengan tangannya ke arah langt dan berkata, 'Maha

Suci Allah'. Aku berkat4 'Tanda kekuasaan-Nya?' Dia lalu

mengisyaratkan dengan kepalanya yang bermal<na 'benar'. Ketika

Rasulullah SAW selesai, beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya

kemudian bersabd4 'Tidak ada sesuatu yang belum aku lihat

melainknn telah alar tihat di tempatht ini, hingga surga dan neraka,

dan diwahyukan kepadalat bahwa kalian dtfinah dalam lafiur-lafiur
mendeknti fitnah Dajjal. Adapun orang mubnin atau muslim -akt
tidak tahu mana yang dikatakan Asma'- berkata, Muhammad datang

kepada kami dengan buhi-bubi nyato, kami menyambutnya dan

beriman kepadanya. Maka dikatakan kqadanya, tidurlah dengan

tenang, sungguh knmi telah mengetahui engkau orang yang yakin.

Sedangkan orang munafik atau orang ragu -aku tidak tahu mana

yang dikatakan Asma'- $s7l(n1s, afu tidak tahu, aht dengar orang-

orang mengatakan sesuatu, mala aka pun mengatakannya'."

,:{k;'1 G?,, ,iG *) *b, * dt ,f e;:} ,rj r
"€.e;ttyJeql J, e*tt g,*'# rs u:tsf A1

.1&-, 6 + t;u i\ &;f 6b,;#.tt iA *
7288. Dari Abu Hurairalr, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Biarkanlah aku atas apa yang aht tinggalkan kepadamu.

Sesungguhnya yang membinasakan orang-orong sebelum kalian
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adalah pertanyaan merekn dan perselisihan merelm terhadap nabi-

nabi mereka. Apabita alu melarang kalian dari sesuatu maka

jauhilah, dan jika aku memerintahkan kalian terhadap sesuatu maka

lakukanlah sebatas kemampuan kalian. "

Keterangan Hadits:

(Bab meneladani sunnah Rasulullah SAW)- Maksudnya,

menerimanya dan mengamalkannya. Perkataan beliau mencakup

perintatr, larangan, dan berita. Mengenai hukum perintah dan larangan

akan diulas dalam bab tersendiri. Sedangkan perbuatan beliau akan

disebutkan pula dalam bab tersendiri tak lama lagi.

6;e#; os V ,t# 'ej, j6 .<cr;t '#.Wb) 'Sw tu Sft
6.ri;. U (Dan frman Allah, "Dan iadikanlah lwmi imam bagi orang-

orang bertalcwa." Dia berl<ata, "Para imam yang kami meneladani

orang-orang sebelurn kami dan orang-orang sesudah kami

meneladani kami.") Demikian redaksi yang dinukil oleh semua

periwayat tanpa penjelasan siapa yang berkata seperti itu. Namun

pernyataan seperti ini telatr dinukil dari perkataan Mujahid seperti

yang diriwayatkan oleh Al Firyabi dan Ath-Thabari serta lainnya

melalui jalumya sama seperti redaksi tadi dan sanad-nya shahth-

Selain itu, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim melalui

jalumya dengan sanad ymg shahih, dia berkatq "Dia berkatq

'Jadikanlatr kami imam-imam dalam ketakwaan hingga kami

meneladani orang-orang sebelum kami dan dijadikan teladan oftIng-

orang sesudah kami'." Ath-Thabari dan Ibnu Hatim meriwayatkan

pula dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, "Maknanya, jadikan

kami imam-imam dalam ketakwaan untuk para atrlinya, dimana

mereka meneladani kami." Ini adalah redaksi riwayat Ath-Thabari.

Sementara dalam riwayat Ibnu \bi Hatim disebutkan, 6:'6 4 @t

lyC tuj tW l: q q#. (J,'dikanlah kami imam-imam petunjuk
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agar orang-orang mengikuti knmi, dan jangan jadikan kami imam-

imam kesesatan). Karena Allah berfirman untuk orang-orang

berbatragia, Ofu, Oi1{*'tuj g"*, (Kami jadikan mereka imam-imam

yang mengambil petunjuk dengan urusan kami). Lalu berfirman untuk

orang-orang yang sengsara, )6t 
jl. o:iU *.i iW+t (Kami jadikan

merekn imam-imam yang mengajak ke neraka).

Ath-Thabari menguatkan bahwa mereka meminta untuk

menjadi para imam bagi orang-orang bertakwa dan tidak meminta

untuk menjadikan or:mg-orang bertakwa sebagai imam bagi mereka.

Kemudian Ath-Thabari berbicara tentang penyebutan 'imam' dalam

benhrk tunggal padahal yang dimaksudkan adalah kelompok.

Kesimpulan pernyataannya batrwa kata 'imamr adalah kata yang

menrmjulJ<an j*is. Sehingga ia mencakup satu orang atau lebih. Abd
bin Humaid meriwayatkan pula dengan sanad yang shahih dat',

Qatadatr, tentang firman-Nya dalarn suratr Al Furqaan ayatIl, tfut:
rlUll';$Jll, (Jadikantah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa).

Maksudny4 pemimpin kebaikan dan pengajak kepada petunjuk, serta

kami dijadikan teladan dalam kebaikan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dari As-Sudi, "Bukanlah

maksudnya kami memimpin manusi4 tetapi malcnanya, jadikanlatr

karri sebagai imam-imam bagr'mereka dalam perkara halal dan

haram, dimana mereka me,neladani kami dalam hal itu."

Dinukil dari Ja'far bin Muhammad, dia berkata, 'Maknanya,
jadikanlah aku diridhai, apabila aku katakan benarkanlah aku, dan

terimalah dariku."

Catatan

Syaikh kami Ibnu Al Malaqqin mencukupkan dalam syarahnya

-mengikuti orang-orang sebelumnya- dengan menisbatkan

penafsiran yang pertama kepada Hasan Al Bashri. Padahal saya tidak
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melihat sanad-nyadarinya. Penafsiran kedua dinisbatkan kepada Adh-

Dhahhak, padahal pernyataan serupa telah dinukil melalui jalur shahih

dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dari Ikrimah dan

Sa'id bin Jubair serta dinukil Ibnu Abi Hatim pula dari Abu Shalih

dan Abdullah bin Syaudzab.

of Jt 
'SA1 

lmnu Aun berknta). Dia adalah Abdullah Al

Bashri, termasuk tabiin junior.

Lt g:ta,'#i:r'.)i (Tiga perkara yang alat sukai untuk diriku

...). Pernyataan ini dinukil Muhammad bin Nashr Al Marwazi secara

maushul dalam kitab ls-Sznnah dan dinukil juga Al Javzaqi melalui

jalurnya, "Muhammad bin Nashr berkata: Yahya bin Yahya

menceritakan kepada kami, Sulaim bin Aldrdhar menceritakan kepada

kami, aku mendengar Ibnu Aun berkata bukan hanya satu, dua, atau

tiga kali, ,#j,;bl|t* lftgo perknra yang aht sukai bagi diriku)-"

Ibnu Al Qasim Al-Lalika'i mengutipnya secara maushul dalam

kitab ls-,Sunnah daijalur Al Qa'nabi, aku mendengar Hammad bin

Zaid berkata: Ibnu Aun berkata.

,i,r"\ (Dan bagi teman-temanht). Dalam riwayat Ahmad

di s ebutkan, rlrb&\i (D an b a gi s ah a b a t - s a h ab atlcu).

,tJt gl; (Sunnah ini). Dia mengisyaratkan jalan hidup Nabi

SAW dalam konteks jenis bukan pribadi.

W ,iUt th]lk- tti pntrt mereka pelajari dan mereka

tanyakan tentangnya). Dalam riwayat Yahya bin Yahya disebutkan,

"Atsar ini berasal dari Rasulullah SAW, maka hendaknya diikuti dan

diamalkan."

iS riC;, ttbk-l:lLl7tt (Dan Al Qur'an hendalotya mereka

memahami dan menanyaknn tentangnya). Dalam riwayat Yahya

disebutkan, tr:l*i (Hendalcnya merepn merenungkannya), sebagai
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ganti redaksi,'a!ti{$ (hendalcnya merelm memahaminya), dan inilah

yang dimaksud.

i?'a lt.r"6' ti:iJ (Dan membiarlcan manusia kecuali karena

kebaikan). Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas. Kata

yada'u artinya meninggalkan. Namun, dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, yad'u dari kata ad-du'aa (metgajak).

Demikian juga tercantum dalam naskah Ash-Shaghani. Redaksi yang

pertama dikuatkan oleh riwayat Yahya bin Yatrya yang m€nyebutkan,

"seorang laki-laki yang serius dengan urusan dirinya sendiri dan lalai

daripada manusia kecuali kebaikan, karena dalam meninggalkan

keburukan memiliki kebaikan sangat banyak."

Al Karmani berkata "Ketika berbicara tentang Al Qur'an
maka dikatakan 'hendaknya mereka mematraminya', sementara ketika

berbicara tentang Sunnah maka yang dikatakan, 'hendaknya mereka

mempelajarinya', karena umumnya seomng muslim mempelajari Al
Qur'an sejak masa kecil, sehingga dia tidak butuh wasiat untuk

mempelajarinya. Oleh karena itu, diwasiatkan agar mematrami

maknanya dan mengetahui kandungatrn5ra-"

Mungkin juga sebabnya adalah AI Qur'an telah berhasil

dikumpulkan dalam satu Mushhaf, sernentara Sunnatr saat ifu belum

dikumpulkan, sehingga maksud 'mernpelajarinya' adalatr

mengtlmpulkannya untuk memudatrkan memahaminya. Ini berbeda

dengan Al Qur'an yang telah dikumpulkan, sehingga yang mesti

dilalcukan adalatr memahaminya.

Dalam bab ini Imam Buk&ari menyebutkan tiga belas hadits,

yaitu:

Pertama, hadits Umar bin Al Khaththab yang diriwayatkan

melalui Amr bin Abbas, dari Abdurrahman, dari Suffan, dari Washil,

dari Abu Wa'il, dari Syaibah. Amr bin Abbas adalah Al Bahili berasal

dari Bashrah dan nama panggilannya Abu Utsman. Dia berada pada
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tingkatan Ali bin Al Madini. Sedangkan Abdunahman adalah Ibnu

Mahdi, Suffan adalah Ats-Tsauri, dan Washil adalah Ibnu Hibban.

Sebelumnya telah disebutkan penegasan Ats-Tsauri bahwa dia

mendengar langsung riwayat darinya seperti yang disebutkan

pembahasan te,ntang haji. Sedangkan Abu Wa'il adalah syaqiq bin

Salamah.

* jt'A+ (Alat duduk kepada Syaibah). Syaibah adalatr

ibnu Utsman bin Thalhah At Abdari penjaga pintu Ka'bah. Nasabnya

sudah disebutkan ketika me,njelaskan haditsnya di bab penutup Ka'bah

dari pembahasan tentang haji. Dia tidak memiliki riwayat dalam kitab

Ash-shahiharz kecuali hadits ini yang dikutip oleh Imam Bukhari.

(1.7;i t'ti 6u tidak membiarknn padanya). Maksud kata

ganti orang ketiga tunggd pada kalimat ti) (padanya) adalatr Ka'batr,

meslci ini tidak disebutkan dalam kalimat sebelumny4 karena.maksud

'masjid' dalam perkataan Abu Wa'il, "Aku fuduk kepada Syaibah di

masjid ini", dalah Ka'bah itu sendiri. Ini seakan-akan me,ngesankan

batrwa dia mengisyaratkan kgpadanya. Dalarn hadits tentang haji telah

disebutkan dengm redaksi, S<i' + 'r;,; e (Di atas larsi di

Ka'bah), malcsgdnya adalah di dekat pintu Ka'batr, seperti kebiasaan

para penjagapintu.

Ibnu Baththal berkata, "[Jmar hendak membagi harta untuk

kemaslahatan kaum muslimin. Ketika Syaibatr mengingatkan

kepadanya bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar sesudahnya tidak

melakukan hal itu, maka tidak ada jalan bagi Umar menyelisihi

keduanya. Dia pun melihat bahwa mengikuti keduanya adalah wajib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesempumaannya bahwa

persetujuan Nabi SAW ditempatkan pada posisi hukumnya karena

keberlangsungan apa yang dia tinggalkan perubahannya, maka dalam

hal itu wajib mengikutinya, berdasarkan cakupan umum firman Allah,

iW3 (kutilah dia). Sedangkan sikap Abu Bakar yang tidak
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melakukan perbuatan itu (membagikan harta) menunjukkan bahwa dia

belum mendapatkan sabda dan perbuatan Nabi SAW yang

bertentangan dengan persetujuan tersebut. Sekiranya dia

mengetahuinya, tentu dia akan melakukannya, terlebih lagi saat itu dia

sangat butuh harta, mengingat keadaan sulit di masa pemerintahannya.

Dengan demikian, Umar dengan kondisi harta melimpah di masa

pemerintahannya lebih patut tidak membagikan harta tersebut.

Kedua, hadits Hudzaifah berkenaan dengan amanah.

Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

Ketiga, hadits Abdullah yang diriwayatkan melalui Adam bin

Abi Iyas, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Murrah Al
Hamadani. Amr bin Murratr adalah Al Jamali. Munah (gurunya)

adalah Ibnu Syurahbil. Dia biasa disebut Murrah Ath-Thayyib (yaitu

Al Hamadani). Tetapi dia bukanlah bapak dari Amr, periwayat hadits

ini.
,,!,. "", \. '!, .. , ,.
Pt {" &' .,,L1" # 

"Ss 
,Ste)t #\ $ebaik-baik perilalat

adalah perilaku Muhammad). Kebanyakan menukil dengan redaksi,

griJr aan Al Kasymihani menukil dengan redaksi, .r.till. Menurut

Muhammad). Kebanyakan menukil redaksi,

versi pertama maka artinya adalah perilaku. Sedangkan menurut versi

kedua maknanya adalah jalan. Malara kedua ini lawannya adalah

dhalal ftesesatan).

U WGIX ;i\t ?i gebuntk-buruk utasan adalah perkara-

perkara baru ...). Hadits ini telah disebutkan tanpa tambatran ini pada

pembahasan tentang adab.'Saya telatr menyebutkan bahwa Imam

Bukhari meringkasnya di tempat itu. Di antara perkara yang saya

tandaskan di tempat ini sebelum menerangkan tambahan tersebut

adalah bahwa makna zhahir redaksi hadits adalah mauquf, Namun

bagian yangmarfu'darinya adalah redaksi, 
"b # is36 .sl4ir ',F?:

*'t * ?nr ls"toit -baik perilalat adalah perilalat Muhammad SAn,
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karena di datamnya terrdapat penrberitahuan tentang sifat-sifat beliau,

dan ini termasuk salah satu bagran dari hadits marfu'.

Sedikit sekali ularna yang menyitir hal ini, padahal ia seperti

masalah yang telah disepakati, sebab para pe,lrulis yang menyebutkan

hadits-hadits marfu' tentang ciri-ciri Nabi SAW cukup dengan

mengutip sifat-sifat fisik dan dzafitya sepefti wajah dan rambut, dan

begitu pula dengan sifat-sifat tabiatnya seperti santun, ramah, dan

lainlain. Ini semua masuk dalam hal tersebut. Disamping itu, hadits

yang dimaksud telah dinukil dari Ibnu Mas'ud disertai penegasan

penisbatannya kepada Nabi sAw dari jalur lain yang dinukil para

penulis kitab-kitab As-Smon. AI<3n tetryi tidak me,menuhi kriteria

Imam Bu*&ari. rmam Mustim meriwayatkannya dari hadits Jabir

dinisbatkan kepada Nabi SAW disertai tambahan tersebut. Akan tetapi

ini juga tidak memenuhi krteria Imarn Bukhali. Hal itu telah saya

jelaskan pada pembahasan tentang adab dalam bab petunjuk yang

baik.

tlifirri (Pukara-perkara yang baru). Kata muhdats aat berasal

dad kata muhdatsah, maksudnya adalah sesuatu png diadakan dan

tidak me,miliki sumber dari syariat- Dalm istilah syariat disebut

bid'ah. Sedangkan yang merriliki sumber dari syariat tidak termasuk

bid,ah. Bid,ah datam pengertian syariat adalatt tercela. Berbeda

dengan bid'ah dalam pengertian bahasa, karena segala sesuatu yang

diadakan tanpa contoh disebut bid'ab baik perkara itu terpuji atau

tercela. De,mikian pula perkafaan tentang pertara baru dan unrsan baru

yang disebutkan datam hadits Aisyalr, '* +S t ti r;;i 1iAt 7
'r; lBororgsiapa mengadakan hal bont yang tidak termasuk bagian

dari urusan agamt kani ini, maka ia tertolak). Penjelasan tentang itu

pun telah dike,mukakan pada pembahasan te'ntang hukum.

Dalam hadits Jabir yang disitir sebelumnya disebutkan, ,yi

!'rC '*\ @an setiap bid'ah itu adalah sesat). Sementara dalam
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hadits Al kbadh bin Sariyah disebutkan, 'F 'oy yl\r 9v:S;j €iI.:
"'{')b y&:(Jauhilah kalian perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya

setiap bid'ah adalah sesat), dan ia adalah hadits yang bagian awalnya,

W. WT &, * ht ,k lt l;'tt r*;1 \asutullah SAW memberi

nasehat kepada kami suatu nasehat yang mendalam). Diiwayatkan
pula oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi, dinyatakan

shahih oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Hadits ini dari

segi makna hampir sama dengan hadits Aisyah yang diis,varatkan

sebelumnya. Ia termasuk bagian dan jawami' al kalim (kata ringkas

dan penuh makna).

Imam Asy-Syafi'i berkat4 "Bid'ah ada dua macam, yaitu:

terpuji dan tercela. Segala sesuatu yang sesuai dengan Sururah maka ia

terpuji sedangkan yang menyelisihi Sunnah maka ia tercela."

Imam Abu Nu'aim meriwayatkan maknanya.dari jalur Ibrahim

bin Al Junaid, dari Asy-Syaf i. Disebutkan pula dari Asy-Syaf i
seperti yang disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan, dia

berkata, "Perkara-perkara baru ada dua bagian, yaitu: segala sesuatu

yang diadakan dan bertentangan dengan Al Qur'an, atau Sunnah, atau

Atsar, atau ijma', maka ini adalah bid'ah yang sesat. Sedangkan

segala kebaikan yang diadakan dan tidak bertentangan dengan Al
Qur'an, Surrnah, Atsar, atau ijma', maka ini tidak tercela."

Sebagian ulama membagi bid'ah dalam lima hukum dan ini
cukup jelas. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Sungguh

kamu akan mengadakan dan diadakan untuk kamu. Apabila kamu

melihat yang baru, maka sebaiknya berpegang kepada petunjuk yang

pertama." Di antara perkara baru yang dilakukan adalah pembukuan

Sunnah, kemudian tafsir Al Qur'an, pembukuan masalah-masalah

fi.kih yang lahir dari pemikiran semata, dan pembukuan tulisan yang

berkaitan dengan amalan-amalan hati. Yang pertama diingkari oleh

Umar dan Musa serta sekelompok ulama namun diberi keringanan

oleh mayoritas. Yang kedua diingkari oleh sekelompok tabiin seperti
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Asy-Sya'bi. Kemudian yang ketiga diinglari oleh Imam Ahmad dan

sebagian ulama lainnya. Demikian pula Imam Ahmad sangat keras

mengingkari orang-orang sesudahnya.

Selain itu, di antara perkara baru yang dilalrukan adalah

pembukuan pendapat yang berkenaan dengao dasar-dasar agama. Di

sini terjadi perseteruan antara orang-orang yang menetapkan dan

orang-orang menafikan. Kelompok pertama berlebihan hingga sampai

tingkat menyerupakan Allah dengan maktrluk. Sementara kelompok

kedua melakukan hal serupa hingga mengingkari sifat-sifat Allah.

Perkara ini diingkari keras oleh ulama-ulama salaf seperti Abu

Hanifah, Abu Yusuf, dan Asy-Syaf i. Pendapat mereka dalam hal

mencaci maki ilmu kalam sangat masyhur. Penyebabnya adalah

mereka berbicara dalarn perkara yang tidak disinggung oleh Nabi

SAW serta sahabatrya.

Diriwayatkan dri Imarn Malik, '"Tidak ada pada masa Nabi

SAV/, Abtr Baka, dan Umar, sesuatu dari ha*a naftu.- Maksudnya,

bid'ah-bid'ah Khawarij, Rafidhah, dan Qadariyah- Orang-orang yang

datang setelah tiga generasi utama justru meurbahas lebih luas

perkara-perkara yang diingkari oleh para imam tabiin serta generasi

sesudah mereka. Orang-orang ini tidak cukup de,ngan apa yang telah

ada, bahkan mereka menfirmpur masalah-masalah agama dengan

perkataan orang-orang Yunani. Mereka rnenjadikan perkataan para

ahli filsafat sebagai dasar untuk menolak riwayat-riwayat yang

bertentangan denganriya melalui penakvilan meskipun terkesan

dipaksakan.

Tidak cukup sampai di sini, bahkan mereka mengklaim apa

yang mereka susun itu merupakan ilmu paling mulia dan paling utama

dipelajari, dan siapa yang tidak menggunakan dasar-dasar yang

mereka buat dianggap awam serta bodoh. Orang yang berbahagia

adalah yang berpegmg kepada segala sesuatu yang terdapat pada

generasi salaf dan menjauhi apa yang dilakukan oleh generasi khalaf.

Apabila seseorang tidak bisa menghindar, maka dia sebaiknya
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membatasi dirinya dengan apa yang dibutuhkan saja" lalu menjadikan

yang pertama sebagai tujuan utama

Imam Ahmad meriwayatkan melalui sanad yarrg iayyid dan

Ghudhaif bin Al Harits, dia berkat4 *Abdul Malik bin Marwan

mengirim utusan kepadaku dan berkata, 'sungguh kami telah

mengumpulkan orang-orang untuk me,ngangkat tangan mereka di atas

mimbar pada hari Jum'at dan membacakan kisah-kisatr sesudah Subuh

serta Ashar'. Dia berkata 'sungguh kduanya adalah bid'ah kalian

paling dahsyat bagiku. Aku tidak akan memenuhi keduanya sedikit

pun. Nabi SAw bersabda (.l1 if-ft 'U €) lt b", i7 
',>*i r;

@daklah suatu kaum mengadakan bid'ah melainkan Sunnah alcan

dianglrat seperti bid'ah yang dilahtkan)- Bupegang kepada Sunnatr

lebih baik daripada me,ngadakan bid'ah-"

Jika demikian jawaban sahabar Nabi SAW dalam perkara yang

memiliki sumber syariat, lalu bagaimma lagt de'ngan perkara yang

tidak merniliki sumber sedikit ptm? Begaimana pula dengan perkara-

perkara yang justu bertentangan dengamya?

Pada pembahasan tentang ilmu telah dike,mukakan bahwa Ibnu

Mas'ud pemah memberi nasehat kepada pra sahabat setiap hari

Kamis agar mereka tidak merasa bosao. Dinukil pula pada

pembahasan tentang kelembutan hati bahwa Ibnu Abbas berkata,

"Berbicaralah kepada orang-orirng sekali dalam satu pekan. Jika tidak

maka dua kali." Wasiat serupa prm dilonta*an oleh Aisyatr kepada

IIbaid bin Umar. Yang dimaksud de,ngan 'cerita-cerita' adalatr

peringatan dan nasehat. Perkara ini sudah ada di masa Nabi SAW

namun tidak terus-menerus seperti halnya lfiutbah Jum'at. Bahkan

beliau menyampaikan sesuai kebutuhan.

Mengenai sabda Nabi SAW dal,m hadits hbadh, *\ F bV

"^!Y* ls"rrngguhnya setiap bid'ah adalah sesat) setelahredaksi, €6t:
|t}\t .lu;U1 Qauhitah katian dari perkara-perkara yang baru),
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menunjull(an bahwa perkara baru disebut bid'ah. Kemudian redaksi,
'zllA y\ F i)P (Sesungguhnya semuo bid'ah adatah sesat)

merupakan kaidah syariat yang bersifat umum, baik seara tekstual

maupun kontekstual. Dari segi tekstualnya seakan-akan dikatakm,

batrwa hukum perkara ini adalah bid'alL dan semua bid'ah adalah

sesat, ia tidak masuk bagtan syariat, karena syariat semuanya adalah

petunjuk. Apabila t€$ukti bahwa hukum tersebut adalah bid'ah maka

benarlah kedua'dasar pemikiran itu dan didryatkan kesimpulm-

Sedangkan maksud, "tlb gu..'S'ty (Sesungguhnya semilo

bid'ah adalah sesat), adalatr segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada

dasar dalil dari syaria! baik bersifat t*ruzus mauPtm umum. Kemudian

latazh di akhir hadits Ibnu Mas'ud, "sungguh apa yang dijanjikm

kepadamu akan datmg dan karnu tidak bisa menghindari", maksudnya

untuk mengalthfui nasehat dengan sesuatu dari Al Qur'an yang sesuai

deirgankeadm.

Ibnu Abdissalam berkata di alfiir kitab l, Qawa'r4 Bid'ah
ada limabagim, yaitu:

Pertome, bid'ah wajib s€p€rti me,nyribukkan diri dengan ilmu

natrwu (tata bahasa) )'ang dengamnya d4at dipahami kalam Allah dm

Rasul-Nya. Sebab me,melihara syariat adalah wajib dan ini tidak

terlaksana kecuali de,ngan melakukan hd tersebut. Dengan de,mikim

ia termasuk pendahulu bagi perkara yaug wajib. Dernikian pula

penjelasan kata-kata sulit dan pembukuan ilmu ushul fikih serta usaha

memilatr yatgslruhih dan lemah.

Kedua, bid'ah haram,

kalangan QadariyalL Murji'ah,
Sururah.

seperti Wa ymg dilakukan oleh

dan Musyabbihah yang me,nyelisihi

Kaigo, bid'ah sunah, semua kebaikm yang belum ditetrykm

secara pasti pada masa Nabi SAW, s€e€rti Ue*umput untuk shald
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tarawih, membangun sekolatr, membicarakan tasawuf terpuji,

mengadakan majlis diskusi yang ditujukan mencari keridhaan Allah.

Keempat, bid'ah mubah, seperti berjabat tangan sesudah shalat

Subuh dan Ashar, menikmati perkara yang lezat seperti makan,

minum, dan berpakaian.

Kelima, bid'ah makruh. Terkadang sebagiannya masuk

malcruh (tidak disukai) atau bertentangan dengan yang lebih utama.

Keempat dan kelima, hadits Abu Hurairah dan Zaid bir_

Khalid Al Juhani tentang kisah orang sewaan. Keduanya berkata, fi

!,:6,t;kg.'#\',|rrii p: *v?0, e !, )fr+ (Kami berada

di sisi Rasulullah SAW dan beliau bersabda, "sungguh alat akan

memutuskan antara kamu berdua berdasarkan kitab Allah.') Hal ini
memberi asumsi bahwa pembicaraan ditujukan kepada mereka berdua.

Bahkan pembicaraan itu ditujukan kepada orang tua dari orang

sewaan dan kepada si penyewa, saat keduanya mengajukan kasus

perzinaan orang sewaan ifu dengan istri si penyewa, Bagtan yang

disebutkan di tempat ini merupakan penggalan kisah tersebut. Imam
Bukhari meringkas di tempat ini de,ngan membatasinya sesuai

kebutuhannya bahwa Sunnah terkadang digunakan untuk menyebut

Kitabullah karena Sunnah juga adalatr watryu dari Allah dan

ketetapan-Nya. Hal ini berdasarkan firman Atlah dalam surah An-
\ajm ayat3-4, ei"?i lt $'ttt rsdt f W-6j @an tiadatah yang

,liucapkannya itu [Al Qur'anJ menurut kemauan hawa nafsunya. Ia
;dk lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya). Penjelasan
tentang ini serta keterangan haditsnya sudah dipaparkan pada
pembahasan tentang para pemberontak, khususnya yang berkaitan
dengan hudud (hukuman-hukuman yang telah ditentukan).

Keenam, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui
\{uhammad bin Sinan, dari Fulaih, dari Hilal bin Ali, dari Atha' bin
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Yasar. Fulaih adalah Ibnu Sulaiman Al Madini, dan gunrnya Hilal bin

Ali biasa disebut Ibnu Abi Maimrmah.

;J'g.ir ihit ,YA it $ f*"" wnatht masuk surga keuali

merelra yang enggan). Maksudnya, tidak mau masuk. Secara tekstual,

cakupan umum ber{angsung terus, karena masing-masing dari mereka

tidak ada yang menahan diri dari masuk surga. Oleh sebab itu, para

satrabat bertanya "Siapa yang e,rggan itu watrai Rasulullah?" Maka

Nabi SAW menjelaskan bahwa pemyataan mereka enggan masuk

surga hanyalah ungkapan tentag sikap mereka yang tidak mau

mengikuti Sunnatr Nabi SAW, yaitu bermaksiat kepada Rasulullah

SAW. Pada bagian awal pe,lnbahasan tentang hukum telah disebutkan

hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfii', \llbir l)r'rn
.rlrSrT *' ,Ji t?:t ,l i 6we&t kalian akan masuk surga kecuali

orang yang engan dan menjouh dari Allah sebagaimana halnya

unta). Sqnad hadits ini sesuai syarat syaithain dan ia memiliki

pendukung dari Abu Umaurah s€e€rti yang dikutip oleh Ath-Thabrani

de,ngan sanadjayyid.

Orang-orang yang dikatakan enggan masuk surga ini bila kafir

maka dia tidak masuk surga sama sekali. Namun bila dia adalah

muslim maka maksudnya tidak masuk surga bersama orang-orang

yang memasukinya sejak awal, kecuali siapa yang dikehendaki Allah.

Kaujuh, hadits Jabir bh Abdullah yang diriwayatkan melalui

Muhammad bin Ubadah, dari Yazr4 dari Salim bin Halyan, dari

Sa'id bin Mina'. Muhammad bin Ubadatr adalah yang kakeknya

bernama Al Bakhtari, seoftIng periwayat tsiqah yang diberi nama

panggilan Abu Ja'far. Dia fidak memiliki riwayat dalam kitab Shahih

Bukhari kecuali hadits ini dan satu hadits lain sebelumnya pada

pembahasan tentang adab. Dia masuk tingkat keempat di antara guru-

guru Imam Bukhari. Yazid (grrnrnya) adalatr Ibnu Hanrn. Redaksi

dalam sanad, "salim bin Hayyan menceritakan ke,pada kami dan dia

memujinya", y&g me,ngatakan redaksi, "I)ia mernujinya" adalah



Muhammad, sedangkan yang memuji adalah Yazid. Sedangkan

lafazh, "Menceritakan kepada kami atau aku mendengar", orang yang

mengatakannya adalatr Sa'id bin Mina'. Sedangkan yang ragu dalam

hal itu adalatr Salim bin Hay5ran. Dia ragu mana di antara kedua

redaksi itu yang dikatakan oleh gurunya (Sa'id). Jabir boleh dibaca

dengan harukatfathah danbisa pula dengan harakat dhammah, namun

harukatfathahlebrhbagus.

W 'ct;E (Malaitrat-malaikat datang). Saya behrm

menemukan keterangan tentang nurma-n,Imanya dan tidak pula nama

sebagiannya. Akan tetapi dalam riwayat Sa'id bin Abi Hilal yang

mu'allaq sesudah ini (seperti yang dikutip At-Tirmidzi) bahwa yang

hadir pada kisah ini adalah Jibril dan Mikail. Redaksinya adalztn, gf
'+ ,!"k b,€ Ttar 4 u!: dy ,,lul 6i *t #; h' ,,tia l' J?:) W

,lrl * J}*t *'ls lnasrlullah SAW keluar menemui ttami d.i suatu

hari dan bersabda, "Sungguh alat melihat dalam mimpi seakan Jibril
berada di bagian kepalalu dan Mikail di bagian lcnkilu") Maka
kemungkinan yang bersama keduanya adalah malaikat lain.

Namun dalam riwayat ini dia membatasinya dengan menyebut

mereka yang berbicara langsung baik bertanya maupun menjawab.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh At-Tirmidzi dan dia

mengatakan bahwa hadits ini hasan serta dinyatakan shahih oleh Ibnu

Khuzaimatr, bahwa Nabi SAW berbaring dengan berbantalkan

pahanya, lalu beliau pun tidur. Apabila beliau tidur maka suara

nafasnya terdengar, dia berkata, 'T(etika aku sedang duduk tiba-tiba

aku melihat beberapa laki-laki mengenakan pakaian putih, hanya

Allah yang tahu bagaimana keindahan pada mereka, lalu sekelompok

dari mereka duduk di bagian kepala Rasulullah SAW dan sebagian

mereka duduk di antara kedua kakinya."

,& ti ,i.?g'li; fu|4U.'ol.ls"rurgguhnya bagt sahabat

kamu ini ada perumpamaan. Dia berkata, "Buatlah perumpamaan
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baginya.") Demikian redaksi yang dinukil oleh kebanyakan

periwayat, tetapi redalsi S'6 gia berkata) tidak tercantum dalam

riwayat AbuDzar.

o$rt- -{it jf ey'^t7 :'nibi;. )u6 lSeOagan merelca berknta,

"sungguh dia tidur -hingga perlataannya- terjaga.") Ar-

Ramahurmuzi berkat4 "Ini adalah perumpzmaan yang dimaksud

adalah kehidupan hati dan kesehatan nrnani. Kalimat rajulun

yaqizhun, artinya dia memiliki nurani yang jemih. Dalam hadits Ibnu

Mas'ud d.isebu&an, 3l F' 'ii dif 6|b'$t ui t* s-ii v ,'nS;. $ui
)Ci d ti*in&['$Yt 96$ * (Mereka berkata di antara mereka,

"Kita tidak pernah melihat hamba yang diberiknn seperti apa yanga

diberikan kepada nabi ini. Kedua matanya tidur dan hatinya terjaga.

Buatlah baginya pentmpamaan. " )
Dalam riwayat Sa'id bin Abi Hila1 disebutkan, t;L:r,i iui

ui; t 3y,ery r ga5 u;i8,'&\,:J6 .*'n a ?t,ryA. $atah

satunya berkata kepada sahabatnya, "Buatlah baginya

perumpamaan." Dia berkata, "Dengarkan dengan telingamu, pahami

dengan hatimu, sesung,guhnya perumpamaanmu ....") Dalarrn riwayat

Rabi'ah Al Iarsyi yang dikutip oleh Ath-Thabarani disebutkan juga

redaksi serupa. Imam Ahmad menambahkan dalam hadits Ibnu

Mas'u4 tir'n $h :fj'6 gleretra berkata, "Buatlah petumpamaan

untubtya.')
'z;:tV W J*i r':ri d. fi JrS '.i, (Perumpamaannya sepefii

seorang laki-laki yang membangun nrmah dan membuatkan iamuan
padanya). Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutk ^, 

,'.5 ,1. # ,y;

(sepeni pemimpin membuat istana). Semeirtara dalam riwayat Ahmad

disebutkan, JSi tEl I,Ssl Upt',* ,t:taj yw jt;rilr oi't;il; S+ j W SE
,'

tlt is \1 -qo 4- i"us .*r,V 'u af. t 92rit, ;rni.to --i$ 'tt
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(Bangunan yang bagus dan kuat. Kem*dian dia membuat padanya

perjamuan- Lalu dia memanggil manusia untuk makan dan minum.

Barangsiapa memenuhinya niscaya menysntap makanan dan

minumantqta. Sernentara siapa yang tidak metnenuhinya niscaya

dihulamnya --atau beliau bersabada, disiksanya-.') Dalam riwayat

Ahmad disebutkan, t:ld,l3 ti)ib ',i. ib lmenyika dengan siksaan yang

pedih).

Adapun kala ma'dubah dtbaca dengan harakat sulatn pada

hnruf hamzah dan dhammah pada humf dal diik:ttti huruf Ea'.

Sebagian me,nyebutkan dengan barakaf fathafr" Ibnu Tin menyebutkan

dari Abu AMil Malik, baik harakat dhammah ataafathah sama-sirma

merupakan bahasa yang baku. Pernyataan serupa juga dikemukakan

oleh Ar-Rannahurmuzi. Dalam salah satu hadits disebutkan , 'U;ti;iif';3r

iy gt Qur'an adalah iamuan Atlah). Dia berkata: Abu Musa Al
Hamidh bertata kepadaku, 'Mereka yang melafalkan de,lrgan harakat

dhammah (ma'dubah) maksudnya adalah pesta perjamuan. Sementara

mereka yang melafalkan dengan harakat fathah (ma'dabah) maka

maksudnya adalah aturan-aturan Allah ymg diterapkan kepada

hamba-hamba-Nya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, atas dasar ini maka dipastikan yang

lebih tepat adalah harakat dhammah.

Q$ ei{s @ia mengirim pengundang). Dalam riwayat Sa'id

diseburkan, cr #:i?11 qEl ,r naat 12r;5, jt nA, il6-t;":),*t.F
k7 1fe*uaUn dia mengirim utusan untuk mengajak orang-orang

kepada mtkanannya- Di antara mereka ada yang memenuhi ajalmn
utusan itu dan di antara mereka ada yang tidak memenuhinya).

t4ii6- 'n 6j\i :'ffi. Jui (Sebagian mereka berkata,

"Tafsirkmtlah untulorya agar dia memahaminya.") Ada yang

mengatakan, dapat disimpulkan darinya dalil bagi para ahli tafsir
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mimpi, bahwa bila penafsiran terjadi dalam mimpi maka dijadikan

sebagai pegangan.

Ibnu Baththal berkata, "Kalimat 'tafsirkanlah untuknya'

menunjukkan mimpi seperti yang diungkapkan dalam tidur."

Tetapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali karena

kemungkinan kekhususannya untuk kisah ini, sebab yang melihat

adalah Rasulullah SAW, dan yang dilihat adalah malaikat, maka ini

tidak berlaku bagi orang lain.

"Cri 'rtl :'g{$;.lW lSebagbn mereka berkata, "sesungguhnya

dia tidur. ') Dernikian redaksi yang tercantum hingga ketiga kalinya.

'e!*t jti.rlt :.jW lUereka berkata, "Rttmah itu adalah surga.")

Maksudnya, yffiE diumpamakan sebagai rumah adalah surga. Dalam

riwayat Abu Hilal disebutkan, t:1s ^I*r'rgti iy,:,)' ]r'lr1 l'r{ir } iit,,

I' Ur-1 ';b) S- (Allah, Dia-lah sang rajo, pemubiman odalah Islam,

rumah adalah surga, dan engkau wahai Muhammad adalah utusan

Allah). Sementara dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip Imam

Ahmad disebutkan , ifutt i)-)' * 'o.t $i'1 ';;1A '9.t * 3{lt $1

#t e ori; Wt * ,*tUt3L;Jt'e!A 6Aaopun tuan adalah Tuhan alam

semesta, sedangkan bangunan adalah Islam, makanan adalah sttrga,

dan Muhammad adalah pengundang, barangsiapa mengikutinya

maka dia berada dalam surga) ti'r i6f 1;l t:tii'Lb|'# (Barangsiapa

menaati Muhammad maka sungguh dia telah taat kepada Allah).

Sebab Muhammad adalah utusan dari pemilik jamuan itu. Siapa

memenuhi ajakannya maka dia masuk dalam undangannya dan makan

jamuan tersebut. Ini adalah kiasan terhadap orang yang masuk surga.

Penjelasan tentang itu tercantum dalam riwayat Sa'id dengan redaksi,

ut 4t S$ $att ,yt u3 ixl)' Jr'' w.Ei'* ht J?3'r:;,i s"uit

W 6 ,lEi zlrit ht (Engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah,

barangsiapa menyambutmu maka dia masuk Islam, dan siapa masuk
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Islam maka dia masuk surgo dan siapa masuk surga maka dia malcan

apayang ada di dalamnya).

6t'rfr'Of '*t *V b, db rii"4 (Muhanmad memisahtran

di antara manusia). Demikian redaksi dalam riwayat Abu Dzar

dengan tasydid pada huruf ra' (farraqa) sebagai kata kerja lampau.

Sedangkan yang lain memberi harakat sulatn pada hunrf ra'dan dibffi
tanwin (farqun), dan kedua versi itu cukup berdasar.

Al Karmani berkata, "Maksud dari perumpamairn ini bukan

penyerupilrul individu per individq tapi penyenrpaan keselunrhan

dengan keseluruhan, tanpa memperhatikan kesesuaian individu-
individu tersebut dari dua sisi. Dalam jalur lain disebutkan keterangan

yang menunjukkan kesesuaian tersebut. Dalarn hadits lbnu Mas'ud
diberi tambatran, ,i# ti'i A ef ,F t:1" J'6 U'c.;; :Jti'v.6 4 t:Ji

qdryo.i il, ,;.ii"j, ti* e$'Saq'i<inr i.i ,jri .S"i'i;;1hr
i:sQ $etika terbangun, beliau bersabda, "Apakah engkau mendengar

apa yang dilmtakan merelca itu? Tahukah engkau siapa mereka itu?"
Alw berlata, "Allah dan Rasul-I,lya lebih tahu." Beliau bersabda,
"Merela adalah malaikat. Adapun petumpamaan yang mereka buat,

maka itu adalah Ar-Rahman membangun surga, lalu Dia memanggil

h amba-hamb a-Nya kep adanya. " )

Catatan

Pada pernbahasan tentang adab telah disebutkan hadits melalui
jalur lain dari Salim bin Hayyan dengan sanad ini, r)b b, *H' i,i

I gl\1t1zil:t qL{'6 r1:s i!. t:f :4, Ft ,# 1ky1ruoti sAW

bersabda, "Perumpamaanlru dan para nabi sqerti seseorang yang
membangun sebuah tempat tinggal, dia kemudiafl menyempurnakan
dan memperindah rumah itu, kecuali satu tempat batu bata.") lni
adalah hadits lain dan perumpanaan lain. Hadits yang disebutkan
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pada pembahasan te,ntang adab berkaitan dengan kenabian, dan

keberadaan beliau sebagai penutup para nabi. Sementara hadits di

tempat ini berkaitan dengan ajakan kepada Islam serta keadaan

mereka yang menprrbut ajakan dan yang menolak. Sungguh keliru

mereka yang m€,lrcampurkan antara keduanya seperti Abu Nu'aim

dalam btab Al Mustakltraj, karena ketika dia tidak menemukan jalur

lain bagi hadits dalam bab ini, maka dia merryebutkan hadits tentang

batu bat4 berdasarkan anggapanoya bahwa keduanya adalah satu

hadits, padahal tidak de,rnikian seperti yang telah saya jelaskan.

Al Imaili sstamat dari hal tersebut, karena ketika dia tidak

me,nemukannya dalam riwayat-riwayatnya maka dia mengutipnya

melalui riwayatnya dari Al Farabri dengan dasar ijazah (pembolehan)

dari knam Bukhari. Yazid bin Hartrn meriwayatkan juga hadits

tentang batu bata dengan sanad ini seperti diriwayatkan Abu Asy-

Syailfi dalam k:rtab Al Amtsal melalui Ahmad bin Sinan Al Wasithi

darinya. Lalu dia mengutip hadits, lig n\i ,yt ,Y &i
(Perampamaan kalian seperti seorang laki-laki yang menyalakan api)

melalu sanad ini Akan tetapi hadits ini berasal dari Abu Hurairatt

bukan dari Jabir.

Ar-Ramahurmuzi menyebutkan hadits pada bab ini dalam

k;rtab Al Amtsal s@ara mu'allaq, dia berkata, 'Yar,id bin Harun

meriwayatkann5ra melalui sanad ini tanpa menukilnya seczra maushul

kepada Yazi{ lalu dia menyebutkan maknanya dari mursal Adh-

Dhahhak bin Muzahim."

{9 ;f # .? # AS (Hadits ini diriwayatlwn pula oleh

Sutaibah dari Laits, dari Khalid). Laits adalah lbnu Sa'ad, dan Khalid

adalah Ibnu Yazid, dan dia adalah Abu Abdunahim Al Mishri, salah

s@ratrg periwayat yang t si q ah.

Pt *,iii'* 4,W& ,!;v ,r )b 4 i.#fi (Dart

Sa'id bin Abi Hilal, dari Jabir, dia berkata, "Nabi SAW keluar kepada
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kani.") Demikian redaksi yang diringkas pada bagian ini dari hadits

tersebut dan secara tekstual. Rdaksi selanjutnya sama dengan riwayat
sebelumnya. Namun saya telah jelaskan perbedaan antara keduanya-

At-Tirmidzi rneriwayatkannya secara maushul dari Qutaibah dengan

sanad ini dan dinukil pula secara maushul oleh Al Ismaili dari AI
Hasm bin Su$an dan Abu Nu'aim, dari Abu Al Abbas As-Sarraj,
koduanya dari Qutaibatr. As-Sarraj menyebutkan dalam riwaptnya
n*sab bagi AI-Laits dan gurunya seperti telah saya sebutkan.

At-Tirmidzi berkata setelah mengutip hadits ini dari mursal

Sa'id bin Abi Hilal, 'Dia tidak se,mpat bertemu Jabir bin Abdullah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, manfaat Imam Bukhari
meiryebutkannya adalah menghilangkan kekeliruan pemahaman

mereka yang mengira batrwa jalur Sa'id bin Mina' adalah rnauquf,

hanya karena dia tidak menegaskan penisbatan langsung kepada Nabi
SAW. Oleh karena ihr, Imam Btrkhari me,nyebutkan jalur ini karena

adanya penegasan langsung. Kemudian At-Tirmidzi berkata "Telah
disebutkan dari sejumlah jalur dari Nabi SAW melalui sanad yang
tebih baik daripada ini. Dalam bab ini disebutkan pula hadits dari Ibnu
Mas'ud." Setelah itu dia menyebutkannya dengan sanad-nya hingga

Ibnu Mas'ud dan dia rnenyatakannya shahih. Saya telah menjelaskan
pula hal-hal berke,lraan dengannya.

Maksld pernyataan At-Tirmidzi bahwa hadits ini mursal
adalah terputus antara Sa'id dan Jabir. Kemudian riwayat yang
terputus ini dikuatkan hadits Rabi'ah Al Jarsyi yang dinukil Ath-
Thabarani, dimana dia me,ngutip seperti redaksinyq d^n sanad-nya
jayyid- Sa'id bin Abi Hilal bukanlah Sa'id bin Mina' yang terdapar
pada sanad pertama. Keduanya sama-sama sebagai ulama Madinah.
Akm tetryi Ibnu Mina' adalah seorang tabiin, berbeda dengan Ibnu
Abi Hilal- Untuk mengompromikan antara keduanya adalah ada

kemrmgfuinan berulangnya mimpi (dan ini cukup jelas), atau ia adalah

sdu mimpi, namun sebagian periwayat tidak mengfoafal apa yang

dibafil oleh yang lain.
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Cara kompromi antara versi yang hanya menyebutkan Jibril
dan Mikail dengan versi yang menyebutkan malaikat dalam bentuk

j amak telah dijelaskan sebelumnya.

Makna tekstual riwayat Sa'id bin Abu Hilal menunjukkan

bahwa mimpi itu terjadi di rumah Nabi SAW berdasarkan

perkataannya, gtiir e" U-i:, ;\ ,16 W G (Nabi SAW ketuar

menemui kami dan bersabda, "Aht melihat dalam mimpi.")

Sementara dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan hal itu tedadi setelah

Nabi SAW keluar menemui para jin dan membacakan Al Qur'an
kepada mereka. Lalu betau tertidur sejenak menjelang Subuh dan

mereka pun datang kepadanya saat tersebut. Namun dapat

dikompromikan bahwa mimpi terjadi sebagaimana yang dikatakan

oleh Ibnu Mas'ud. Ketika beliau kembali ke rumahnya, lalu keluar

menemui 'sahabat-sahabatnya dan menceritakan mimpinya.

Keterangan lainnya tidak ada pertentangan, sebab mensifati para

malaikat sebagai laki-laki yang tampan menunjukkan mereka

menampakkan diri dalam bentuk laki-laki.

Imam Ahmad, Al Bazzar, dan Ath-Thabarani meriwayatkan

dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas seperti

bagian awal hadits Sa'id bin Abi Hilal, tetapi tidak disebutkan nama

kedua malaikat yang berbicara, lalu disebutkan perumpamaan yang

berbeda dengan redaksi sebelumnya. Ada yang mengatakan,

sesungguhnya perumpamiuul ini dan perumpamaan umatnya sama

seperti kaum yang melakukan perjalanan yang sampai kepada tempat

yang tidak berpenghuni sementara tidak ada bekal yang mereka bawa

untuk melewati tempat tersebut dan tidak pula untuk digunakan

kembali.

Ketika mereka dalam keadaan seperti itu tiba-tiba datang

seorang laki-laki dan berkata, "Bagaimana pendapat kamu bila aku

membawa kamu ke kebun yang bisa mengenyangkanmu dan taman

yang bisa memuaskan dahagamu, apakatr kamu mau mengikutiku?"
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Mereka berkata, "Baiklah"" Dia kernudian membawa mereka ke

tempat itu dan makan serta rninum hingga gemuk. Lalu traki-laki izu

berkat4 "sesungguhnya di hadapanmu ada ke.bun yang iebih subur

dari ini dan taman yang lebih segar aimya, maka hedaknya kalian

mengikutiku." Sekelompok mereka berkata, "Dia benar, demi Allah,

suugguh kami akan mengikutinya." Sekelompok lagi berkata, 'T(ami

telah ridha dengan yang ini dan kami akan tinggal padanya."

Riwayat ini bila akurat maka menguatkan pandangan yang

mengatakan terulangnya peristiwa tersebut, baik dalarn konteks mimpi

maupun sekedar perumpamaan. Akan tetapi Ali bin Zad adalah

seorang periwayat lemah dari segi hafalannya. Ibnu Al Arabi berkata

tentang hadits Ibnu Mas'ud bahwa maksudnya adalah jamuan, yaitu

makan dan minum, sehingga ini menolak anggapan kaum shufi bahwa

tidak ada yang dicari di surga kecuali sekedar sampai kepadanya.

Sementara yang benar, kita tidak akan sampai kecuali setelah

hilangnya syahwat raga dan jiwa" baik yang indrawi maupun

maknawi, dan kesemua itu terdapat di surga. Tetapi klaim beliau

tentang bantahan ini kurang jelas.

Dia berkata juga, "Orang yang menyambut ajakan maka

dimuliakan dan yang tidak menyambutnya akan dihinakan. Ini
berbeda dengan perkataan orang-orang shufi, 'Barangsiapa kita ajak

dan tidak menyambut ajakan kita, maka dia memiliki keutamaan atas

kita. Jika dia menyambutnya maka kita memiliki keutamaan atasnya."

Sungguh ini hanya dapat diterima dari segi logika. Sedangkan

hukum seorang hamba bersama Tuhannya adalah seperti yang ada

dalam hadits ini.

Kedelapan, hadits Hudzaifah yang diriwayatkan melalui Abu
Nu'aim, dari Sufyan, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam.

Suffan adalah Ats-Tsauri, Ibrahim adalah An-Nakha'i, dan Hammam

adalah Ibnu Al Harits. Para periwayat sanad ini semuanya berasal dari

Kufah-
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otllX -:;6- (Wahai para pembaca AI Qur'an). Kata qurra'

adalatr bentuk jamak dari kata qaai' dan yang dimaksudkan adalah

orang-orang pandai Al Qur'an dan Sunnatr, serta ahli ibadah.

Penjelasannya akan dikemukakan dalam hadits kesebelas.

t ii,f",t (Tetaplah dalam kebenaran). Maksudnya, tempuhlah

jalan yang lunrs. Ini adalah kiasan te,lrtang berpegang kepada perintatr

Allah, baik dalam mengerjakan maupun meninggalkan.

'ir" Ai, (Kamu telah mmdahului). Kata sabaqtum dibaca

dengan harakat fathah pada bagian awalnya seperti yang ditegaskan

oleh Ibnu At-Tin. Namun yang lain me,nyebutkan dengan harakat

dhammah. Tetapi versi pertama yang dijadikan pegangan. Muhammad

bin Yahya Adz-Dzuhali me,nambahkan dari Abu Nu'aim (guru Imam

Bukhari pada riwayat inD, Fa Ui "r:,,A; y9 @pabila kamu berlalat

lurus malra sunguh kamu telah mendahulu). Hadits ini diriwayatkan

Abu Nu'aim dalam kitab Al Mwtakhmj.

,:q. G:, (Mendahului yang jauh). Maksudnya, sangat nyata.

Diberi sifat Jauh' karena ini merupakan sifat orang-orang yang

mendahului. Makzuduya dia menunjukan pernyataan itu kepada

orang-orang yang mendapatkan masa-masa awal Islam, apabila

mereka berpegang kepada kitab Allah dan Sunnah, maka mereka

mendahului semua kebaikan, kare,na orang-orang yarlg datang

sesudahnya bila beraural seperti amalanny4 tetap tidak akan mencapai

apa yang telah mereka capai. Bila tidak, maka dia lebih jauh, baik

secara kasat maupun menurut hukum.

't.j *- gi:ai'o$ Tlpabita lmmu menempuh kanan dan kiri).

Maksudny4 kamu bertentangan dengan urusan tersebut. Perkataan

Hudzaifatr ini disarikan dari firrnan Allah dalam surah Al An'aamayat

ts3, lp ,f €"rOr* ,Silt ,,* li i:t;tt t:$U ,!t* t's'or1 loao

bahwa fyang Kami perintahlanJ ini adalah jalanku yang lurus, makn
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ikutlah ia, dan janganlah kamu mengilcuti jalan-jalan fyang lamJ

lrarena jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya). Bagian

yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dari hadits Hudzaifatr ini adalatt

isyarat tentang keutarnaan orang-orang terdahulu dari kalangan

Muhajirin dan Anshar, yaitu mereka yang telah menempuh jalan

istiqamah dan menemui syahid di hadapan beliau, atau hidup

sesudahnya di atas jalan beliau, atau wat'at di atas tempat tidur

mereka

Kesembilan, hadits Abu Musa tentang orang'yang memberi

peringatan. Penjelasan hadits ini sudah dipaparkan secara tuntas pada

bab berhenti berbuat maksiat, pada pembahasan tentang kelembutan

hati. Buraid yang disebutkan dalam sanad hadits ini adalah Ibnu

Abdillah bin Abu Burdah. Sedangkan Abu Burdah (gurunya) adalah

kakeknya sendiri, yaitu Ibnu Abi Musa Al Asy'ari.

Kesepuluh, hadits Abu Hurairah tentang kisah Abu Bakar

dalam memerangi orang-orang yang murtad. Isyarat kepada hal itu
baru saja disebutkan.

f U, )A lmnu Bukair berkata). Maksudnya, Yahya bin

Abdullah bin Bukair A1 Mishri. Abdullah adalah juru tulis Al-Laits,

dan dia adalah Abu Shalih. Maksudny4 Qutaibah menceritakannya

dari Al-Laits melalui sanad tersebut dengan redaksi, tk 
"'ia 

!
(Sekiranya merekn mencegahku dari hal ini). Dalam riwayat Al
Kasynihani disebutkan, \i?') *? glot ini dan hal itu). Yahya dan

-tMullah menceritakannya dari Al-Laits melalui sanad itu dengan

redaksi, 6V gna* kambing betina). Sedangkan pernyataan Imam

Bukhari, *Ini lebih shahih", rnaksudnya adalah dibanding riwayat

i?ng mengatakan, 'lq (foU pengil<nt unta), seperti yang diisyaratkan

sebelumnya pada pembahasan tentang zakat, atau yang tidak

menyebutkannya dengan jelas seperti tercantum dalam hadits ini.
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Kesebelas, hadits Abdullah bin A1 Abbas RA yang

diriwayatkan melalui Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari

Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Ismail adalah lbnu Abi Uwais

seperti ditegaskan oleh Al lvhzzi. Nama Abu Uwais adalah Abdullah

Al Madani Al Ashbatri. Sedangkan Ibnu Wahab adalah Abdullah Al
Mishri. Yunus adalah lbnu Yazid Al Aili.

* i* (tyainah datang). Dia adalatr Uyainatr bin Hishn bin

Hudzaifah bin Badr Al Fazari, yang termasuk sahabat. Di masa

jahiliyah dia disebut-sebut sebagai pemberani, bodoh, dan kaku. Dia

disebut-sebut pada pembahasan tentang peperangan. Selain itu, dia

masuk Islam pada saat pembebasau kota Makkah dan turut bersama

Nabi SAW dalam perang Hunain. Lalu Nabi SAW memberinya -
bersama orang- orang yang dibujuk hatinya- dan juga kepada Al
Abbas bin Mirdas As-Sulami dengan perkataan, "Apa engkau

menjadikan rampasanku dan rampasan Al Ubaid bin Uyainah serta Al
Aqra'." Dia disebutkan juga dalam kisah bersama Al Aqra' bin Habis

seperti akan datang dalam bab "Apa yang tidak Disukai daripada

Berlebih-lebihan".

Dia memiliki kisatr bersama Abu Bakar dan Umar ketika dia

meminta Abu Bakar agar memberikan sebidang tanah kepadanya, lalu

dicegalr oleh Umar. Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitab At-
Tarikh Ash-Shaghir dan disebutkan batrwa Nabi SAW adalah orang

dungu yang ditaati. Uyainah juga termasuk orang yang sepakat dengan

Thulaihah Al Asadi ketika dia mengklaim sebagai nabi. Ketika kaum

Muslimin berhasil mengalahkan orang-orang yang murtad, Thulaihah

melarikan diri dan Uyainah tertangkap. Dia kemudian dihadapkan

kepada Abu Bakar dan diperintahkan untuk bertaubat, maka dia pun

bertaubat. Kedatangan Uyainah di Madinatr untuk menghadap Umar

setelah keadaannya menjadi baik dan telah turut dalam sejumlah

peperangan. Namun dalam dirinya masih tersisa tingkah laku kasar

orang badui.
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it *i i ,tb (Kepada anak saudaranya Al Hurr). Qais adalah

anak dari Al Hurr. Saya tidak menemukan penggolongannya sebagai

sahabat. Dia wafat di masa jahiliyah. Sedangkan A1 Hullr disebutkan

dalam deretan sahabat oieh Abu Ali bin As-Sakan dan Ibnu Syahin.

Dalam riwayat Al utabiyah dari Malik disebutkan, "uyainah bin

Hishn datang ke Madinah dan singgah pada anak saudaranya yang

telah buta. Dia kemudian melewati malam dengan melaksanakan

shalat. Ketika Subuh dia pergi ke masjid. Uyainah berkata, 'Pernah

anak saudaraku berada padaku selama empat puluh tahun dan dia

tidak menaatiku. Maka alangkah cepatnya apa yang ditaati Quraisy'."

Dalam riwayat ini terdapat isyarat yang menjelaskan bahwa bapaknya

meninggal di masa jahiliyah.

fr #:f" 'ilt f, u oS ) (Dia termasuk kelompok vang

didekatkan oleh lJmar). Sebabnya dijelaskan oleh perkataan, - ;st?1

'fr ,/.b a6bi -36jr i;ltr'rsi i,,plt goro ahli At Qur'an -valcnl
ulama- ahli ibadah merupakan anggota mailis Umar). Ini

menunjukkan Al Hurr memiliki sifat tersebut'

,a\t r"ta'ry "q) ai J6 (Apakah engkau memiliki kedudukan di

sisi pemimpin ini). Ini termasuk sikap tidak sopan dari Uyainah,

karena sepatutnya dia mengatakan, "Amirul Mukminin", akan tetapi

Uyainah tidak bisa menghormati kedudukan para tokoh.

,yt d. L;V:-A (Meminta izin untukku darinya). Maksudnya,

menemuinya secara pribadi, karena pada dasarnya Umar tidak

menutup diri dari seorang pun kecuali pada waktu pribadinya dan

lstrahatnya. Oleh karena itu, A1 Hurr berkata kepada Uyainah, "4ktl
akan memintakan izin untukmu darinya." Maksudnya, hingga engkau

bisa bertemu dengannya secara pribadi.
'z#.tt\L6 :a# '$)'Sa gUnu Abbas berkata, "Dia kemudian

meminta izin untuk Uyainah.') Maksudnya, Al Hurr meminta izin dari
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Umar untuk Uyainah. Bagran ini dinukil secara maushul melalui jalur

di awal hadits.

!U, i.t g- ,J'6 ,Y,t ilt (Ketitw masuk maka dia berkata,

"Wahai lbnu Al l{haththab.') Dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri

yang telatr disebutkan sebelumnya di akhir tafsir surah Al A'raaf
disebutkan, gf ,iui (Dia berlcata, "Tambahlan.') Sedangkan dalam

riwayat lain disebutkan, $.

An-Nawawi berkat4 "Kata tersebut adalah kata yang

berrnakna meminta tambahan. Terkadang diucapkan dengan

menggunakan hunrf ftamzah sebagai ganti huruf fta'yang pertama."

Pernyataan An-Nawawi ini sebelumnya telatr dikemukakan

oleh Qasim bin Tsabit dalam k,ttab Ad-Dala'il sepern yang dinukil

oleh penulis kitab Al Masyariq. Dia berkata sehubungan perkataan

Ibnu Az-Zubak, aihaa, "Lafazh iihi adalah kata yang bermakna

meminta tarnbahan tentang pembicaraan yang tidak diketahui. Apabila

dikatakan, aiha anna artinya tahan dirimu. Ya'qub 
-yakni 

Ibnu As-

Sikkit- berkat4 'Engkau katakan kepada orang yang engkau minta

menambahkan pekerjaan atau pembicaraan, iihi. Apabila dilafalkan

bersarnbung dengan kata lain maka diberi tanwin. Maksudnya, iihin
hadditsna."

Demikian pula yang dikemukakan dalam kitab An-Nihayah

dan dia menambahkan, *Apabila engkau mengatakan iihaa maka iru
adalatr perintah untuk diam."

Al-Laits berkat4 'Bisa saja bermakna kata untuk meminta

tambalran dan bisa pula sebagai pencegatran. Seperti kalimat, iiha
anna yangbermakna tahan dirimu."

Sementara Al Karmani berkat4 "Lafazh hiihi di tempat ini
diberi harakat lmsrah pada huruf ha' pertanra dan di sebagian naskah

menggunakan huruf hamzah sebagai gantinya, dan ia termasuk islrz

f il. la dikatakan untuk meminta tambahan tentang sesuatu. Adapun
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&a' kedua tidak dijelaskan cara pelafalannya. Dalann sebagian naskah

disebutkan dengan menghapus huruf ha'kedua dan malcnanya adalah

sama" atau ia adalah kata ganti bagi sesuatu yang dihapus dari kalimat,
yalmi ia perkara besar, atau kisah ini."

Adapun syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin mencukupkan dalam

syarah-nya dengan rnenyebutkan redaksi, hii yaa ibna al khaththab,

yang bernnakna ancarnan. Dalam kttab At-Tanqih karya Az-Zarkasy
disebutkao" hii'a yaa ibnal khatthab. Huruf akhir dari kata hii'a
adalah huruf hamzah yang diberi harakat fathah. Engkau katakan

kepada seseorang apabila minta tambahan dariny4 hiihi dan iihi."
Perkataaunya huruf akhirnya adalah huruf hamzah yangdiberi harakat

fathah bahwa itu tidaklah berdasar. Barangkali ini hanya berasal dari

penyalin naskah atau telah terhapus dari perkat:Hmya kata lain.

Sedangkan yang diindikasikan redaksi hadits, dia mengingrnkan

dengan kalimat ini sebagai be'nfuk 'pencegahan' bukan 'tambahan'.

Sebagian ulasan te,ntang kata ini sudah dipaparkan pada pembahasan

tentang keutamaan Umar"

ytfaiiit $.t 6- (Wahai lbnu Al Khaththab). Iaijuga terrrasuk

sikap kekurangsopanan Uyainah, dimana dia berbicara menggunakan

kata seperti ini.

[1,z-St r$;i O *ri (Demi Allah, engkau tidak memberi kepada

kami pemberian ))ang banyak). Kata al jazl diberi harakatfathah pada

hnnrfjfm dan harakat sukun pada huruf zailalu sesudahnya htx:uf lam-

Artinya, yang banyak. Asal kata al jazl adalah apa yang besar dari
suafu perkara

'6LS lt (Engtrau tidak mmetapkan hutam). Dalam riwayat

selain Al Kasyrnihani disebutkan dengan redaksi wamaa sebagai ganti

walaa-

9, €- ,! F ,p Qtingga dia ingin melahtknn sesuatu

Maksudnya hendak mernukulnya. Dalam riwayat Syu'aib
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dai Az-Zuhri dalam kitab Tafsir disebutkan, g..7 ufr (Hingga dta

ingin melakukan sesuatu padanya). Sementara daiam riwayat lain

disebutkan, y;e\'ot 7 & (Sampai dia hendak melqkukan sesuatu

padanya).

'+'4t bi s- ,?t 'Sui 6t Hurr berkata, "Wahai Amirul

Muloninin.') Dalam riwayat Syu'aib tersebut disebutan, ';,jt il'ltlt (et

Hurr berkata kepadanya). Dalarn riwayat Al Ismaili dari jalur Bisyr

bin Syu'aib dari bapaknya dari Az-Zvhi,dia berkata, ,u& i. prlSul

ryfit hi U ,'cji (Al Hun bin Qais berkata, "Aku berknta, 'Wahai

Amirul mulcminin'.") Hal ini mengindikasikan hadits yang dimaksud

merupakan riwayat Ibnu Abbas dari Al Hurr bin Qais. Tampak pula

Ibnu Abbas tidak hadir saat kejadian itu ruImun dia menukilnya dari

pelaku kisah itu sendiri, yaitu Al Hurr. Atas dasar ini, Al Hurr

semestinya dimasukkan sebagai salah seorang periwayat dalam kitab

Shahih Bukhari, tetapi saya belum melihat orang yang melakukan hal

itu.

'1" "1' o,r 
.rt *',:C jr;ii &r 'tty 

lsrrunggahryta Altah,J*l#,
berfirman kepada nabi-Nya). Lalu dia menyebutkan ayat yang

dimaksud dan berkata,'g$6!t ',y t:6 ts{1 (Ini termasuk orang-orang

yang bodoft). Maksudnya, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

q)E O :t:i (Demi Allah, dia tidak melewatinyaf. Menurut

dugaanku ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Namun menurut syaikh A1

Mulaqqin, itu adalah perkataan Al Hurr, dan memang ada

kemungkinan ke arah itu, bahkan ini didukung riwayat Al Ismaili
yang diisyaratkan sebelumnya. Malna 6:sA 6 (ttdak melewatinya)

adalah dia tidak melakukan selain yang dikandung ayat tersebut,

bahkan dia melakukan konsekuensinya Oleh karena itu, dikatakan,

Ar .rt{ + 66: ok11Oi" sangat teliti dalam mencermati kitab Allah).
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Mrsudny4 selalu mengamalkan apa yang ada padanya dan tidak

mewati yang iain. Dalam hal ini terdapat dukungan ke,pada apa yang

dipgang oleh mayoritas bahwa ayat ini adalatr muhkam (masih

j"beaku).

Setelah menukil perkataan para ulama salaf dalam hal itu, Ath-

Thbari berkata, "Di antara mereka ada yang berpendapat ayat ini

mnsukh (sudah dihapus hukumnya) oleh ayat perintah perang. Akan

teryi yang lebih benar ia tidak mansukh, karena Allah mengikuti

pngajaran-Nya kepada nabi-Nya untuk mematahkan argumentasi

oang-orang musyrik. Tidak ada indikasi penghapusan tersebut, tetapi

i; turun untuk memperkenalkan kepada Nabi sAw kaum rnusyrikin

png diperintah untuk tidak diperangi, atau maksudnya mengajarkan

raum muslirnin serta memerintahkan mereka memberi maaf atas

perilaku orang-orang musyrik. Sehingga ia sebagai pengajaran dari

Allah kepada hamba-harnba-Nya tentang sifat inter,aksi antara mereka'

satu sama lain dalam hal-hal yang tidak wajib. sedangkan yang wajib'

maka harus dilaksanakan baik untuk melakukan perbuatan atau

meninggalkan."

Ar-Raghib berkata, "Makna khudz al afwa artinya ambil apa

yang mudah diraih. Ada pula yang mengatakan bahwa artinya lakukan

yang mudah bersama manusia. Maksudnya, ambillah yang mudah

bagimu dari perbuatan manusia dan akhlak mereka tanpa membebani

diri serta janga, meluntut kesungguhan maupun yang memberatkan

mereka, agar mereka tidak menjauh. Ini sama dengan hadits, \i \fr-
)|3 @ eril ah kemud ahan dan i angan memp ersulit).

Ibnu Mardawaih menyebutkan dari hadits Jabir, dan Ahmad

dari hadits Uqbah bin Amir, *t P h' ,,l.le 4t ,SA 'r1'* *i g

:b fi ) eb? i #: 
":l;u 

u|1".t'of'l;U- tu, ol'tJ;.l U,|rat rg-f
.:rtis6ir o*f p?1 ,b Slrf ri ,'1.u: # t" & A, SA :$ab

l'!15 vt 46 6etil<n ayat ini turun, Nabi SAW bertanya kepada Jibil!
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malu Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhqta Tuhann

memerintahkanmu untuk mempererat hubungan dengot orang yary

memutuslran hubungan denganmu, memberi k"poda orutg yang tidk

memberimu, memaaJkan orang yang menzhaliminru" Nabi SAr

bersabda, "Maukah ahr tunjal*an kqada kamu alrtlak paling mult

di dunia dan akhirat?" Mereka berknta, "Apakah itu .--.) Setelah ir
Nabi SAW menyebutkannya.

Ath-Thaibi berkata, "Allah memerintahkan nabi-Nya dalan

ayat ini untuk mempraktekkan akhlak yang mulia, sehingga belia

memerintahkan umatnya apa yang diperintabkan Allah- htinya adatal

memperbaiki interaksi bersama manusia, berstmggrrh-srmgguh dalam

berbuat kebaikan, berlaku luwes de,ngm mereka serta me,nahan

kemaratran atas mereka."

Pembicaraan tentang perkara makruf yang dipedntahkm

dalam ayat telah dipaparkan pada perrbahasan tentang taftir.

Kedua belas, hadits Asma' binti Abi Bakar yang diriwayatkan

melalui Abdullatr bin Maslamah, dari Malik, dari His5,am bin Urwalu

dari Fathimah binti Mundzir.

];1lr # '$ (Xedka gerhana matahari). Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, ]-i.1Jr #
it:+'6 (Kami menyambutnya).Dalam riwayat Al Kas),mihani

disebutkan, r!j5 rfifi lXami menyambut dan berbnot). Maksudnya,

kami menyambut ajakan Muhammad SAW dan berimm kepada 4a
yang dia bawa. Penjelasan te,ntang hadits Asma' binti Abu Bakar ini
telah dipaparkan secara rinci pada pembahasan tentang shalat gerhana

Kaiga belas, hadits Abu Hurairah yang diriwayarkm melalui

Ismail, dari Malik, dari lrbr Az-Zina4 dari Al A'raj. Ismail ymg
dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais se,perti ditegaskm Al llafiz.h Abu

Ismail Al Harawi. Dia menyebutkan dalam kitab Dzamtul Kalam

bahwa Ismail menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Malik
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Namun dia diikuti oleh AMullah bin Wahb dalam me,nukilqra dal"m

Malik. Akan tetapi Ad-Daraquthni telatr menyebufkm bersma
keduanya periwayat lain bernama Ishaq bin Muhammad Al Frawi
dan AMul Anazbn Al Uwaisi fteduanya gunr Imam Bukhari)- Dia

meriwayafkannya dalam btab Ghara'ib Malik yang tidak t€mdryat

dalam k;rtab Al Muwaththa'melalui jalu kee'mpat periwayat itu dan

dai jalur Abu Qrrrrah Musa bin Thariq, Musa bin Thariq, Al Watid

bin Muslim, dryr Muhammad bin Al Hasan Asy-Sfibani (dia adalah

sahabat Abu Hanifah), ketiganya meriwayatkan dari Malik D€ngro

demikian jrmlah mereka me, iadi 7 periwayat.

Imam Bulfiari tidak mrngutip hadits yang dimaksud kecuati di
tempat ini melalui Imam lvlatik, dari Abu Az-Zinad, dni Al A'raj, dni
Abu Hurairah. Imam Muslim meriwayatkannya dai Al Mugfirah bin

Abdurahman serta Suffan, dan Abu Awanah dari Slaiqa', ketigmya

dari Abu Az-Zinad. Lalu Tmrn Muslim meriwayatkm pula dri Az-

Zrfrri, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salmah bin

AMurrahman, serta dari riwayat Hammam bin Mtmabbih, Abu

Shalih, dan Muhammad blnZiyad, dan At-Tirmidzi meriwayatk"tm5na

dari Abu Shalih, semrran)/:r dari Abu Hurairah RA

Gf, (nur*"nlah ahr). Dalam riwayat Muslim menggmakm

rdaksi, ,iii V^sartinya sama deirgan da'uuni (biokot ah)-lnnn
Muslim menyebutkan sebab bagi hadits ini dalam nukilrm.ya dai
Muhammad bn Ziya|dia berkata h, 

'V 
nr'J:A @ i;; 4 V

t-f ,yr ,l|::iui rlii'€,'€-:r"h, ,*,}ii lor r#it-.Ju6-;rt *
.p,[ar tti*:l iJ'.=ii i ,!, ,S,t t Juit .{Jt q6 ,F-&i,r!t ,S:;;t

#; 6 ,;'* ritt p (Dari Abu Hurairah, "Rasulullah SAW Wlah
fuHutbah kepada kami dan bersabda, 'Wahai sekalian ,nmusis"

Allah telah mewajibkan luji kepada kalian, naka tunaikanlah haii'-
furang lafr-laW berkata, 'Apakah setiap tahun walui Rasululhh?'
Belian kemudian diam hingga laki-laki itu menanyakanryn tiga kall
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Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Sekiranya aht mengatakan 'yan

niscaya menjadi wajib, dan kamu tidak akan mampu, tinggalkanlah

aku dalam apa yang alat tinggalkan untuk kalian'"")

Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya secara ringkas dan di

dalam ditambahkan, 'F5')'t:i ol;*'i * tit s r ttsi '#Jt 6 $S ,*ii
6'i; (Hai orang*orang beriman, jangan kamu menanyakan fkepada

NabimuJ hal-hal yang jilr.a diterangkan kepadamu, niscaya

menyusahkan kamu). Hadits ini juga memiliki pendukung lainnya dari

Ibnu Abbas yang diriwaytakan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya, dan

di dalamnya disebutkan , gf';A i*Gll"r A *t li *i.F ,i# ,t
&; o (Seandainya alac mengatakan, "Ya," niscaya akan meniadi

wojib. Dan seandainya wajib kalian tidak aknn sanggup. Maka

biarkanlah aku dengan apo yang alcu tinggalkan untulvnu). Penjelasan

iebih rinci tentang apa-apa yang berkaitan dengan bertanya akan

dikemukakan pada bab berikutnya.

'ff; 6 (Apa-apa yang alat tinggalkan kepada lmlian).

Maksudnya, pada masa aku membiarkan kalian padanya tanpa

memerintahkan sesuatu dan tidak pula melarangnya. Maksud dari

perintah ini adalah meninggalkan berlanya tentang sesuafu yang

belum terjadi karena khawatir benar-benar turun kewajibannya atau

penghalamannya. Begitu pula dilarang banyak bertanya karena hanya

akan mempersulit diri sendiri. Dikhawatirkan jawaban pertanyaan itu
akan memberatkan sehingga menyebabkan seseorang tidak mampu

mel akukannya dan b erakibat terj adinya penyelisihan.

Ibnu Faraj berkata, "Makna perkataannya, 'tinggalkan aku

pada apa yang aku tinggalkan untuk kalian' adalah jangan banyak

meminta perincian atas masalah-masalah meskipun cukup bagus

ditinjau dari satu sisi, seperti halnya mengerjakan haji adalah bagus

untuk diulang-ulang namun sepatutnya dicukupkan kepada cakupan

redaksi secara umum, yaitu satu kali. Karenapada dasarnya dipahami
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untuk sekali saja tanpa ada tarrrbahan. Oleh sebab itu, janganlah

banyak mengungkit-ungkit hal itu karena bisa menglmtarkan ke,pada

perbuatan bani Israil ketika diperintah menyembelih sryi betina

Sekiranya mereka langsung menyembelih sapi betina sejak awal

perintah itu maka sudah dianggap melaksanakan perintah. Akan tetapl

mereka mempersulit sehingga mereka pun dipersulit Dari sini tampak

kesesuaian redaksi, '# itl U ''!ti UJg (5"*r*ggttilya yang

membinasakan orang-orang sebelum kamu)dengan saMany4 6 .,9iif

g; (Tinggalknnlah aku pada apa yang aht tinggalkan wtuk

kalian).

AlBazzar dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsirny4

dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah secara marfu', g;1. F.',-iP, !
*lt h' '::*i rii:;3'tSt'# a:i,tt r:F. ,;ti (sekiraxya bani Isrsit

langsung menyembelih sapi betina patiag rendah nilainya niscaya

sudah cukup bagi merekn. Akan tetapt mereka mempersulit maka

Atlah pun mempersulit mereko). Dalam sanad hadits ini terrdryat

Abbad bin Manshur dan haditsnya hasan. Ath-Thabari

meriwayatkannya dari Ibnu Abbas secara nauqu{ den dari Abu Al
Aliyah dengan sanad maqthu'. Hadits ini dijadikm delil tentang tidak
adanya hukum sebelum ditetapkan syariat dan hukum dasar segala

sesuatu adalah tidak wajib

',lSi U"Y (Sesungguhnya yang membinosakan). Kata ahlaka

(membinasakan) diberi harakat fathah pada huruf lam dan kaf,

sedangkan kata su'aaluhum (pertanyaan merekt) dib€ri harakat

dhammah pada huruf lam sebagai pelaku bagi kata kerja ahlaka
(membinasakan). Dalam riwayat selain Al Kasymihani disebutkm

dengan redaksi, e.Uif laitinasakan) dan redaksi berikutrya disebutkan,

1,t1 (dengan sebab pertanyaan mereka). Sedangkan rdaksi,

r+.*ti bisa dibaca dengan harakat dhammahpada huruf/a'dan bisa
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pula dibaca dengan harakat kasrah sesuai den gan redaksi pada redaksi

sebelumnya. Kemudian disebutkan dalarn riwayat Hammam yang

dikutip Imam Ahmad dengan redaksi, uii dan di dalarrnya

disebutkan, 4.tl Dengan demikian huruf/a'pada kalimat foi)l+ti
harus diberi harkat kasrah. Dalam riwayat Az-hthn menggmakan

redaksi, aLln 6un nlri'. Maka hurufp'pada redaksi,'dll€ll: mesti

diberi harakat dhammah.

Mengenai perkataan An-Nawawi dalam kitab Arba'in,
..Perbedaan mereka dalam memberi tanda baca untuk huruf /4"',
sesungguhnya ini ditinjau dari riwayat yang disebutkan, yaitu riwayat

melalui j alur Az-Zuhri.

l*U :e * "# $$ 4potila alru melarang kalian dori

sesuatu makn iauhitah). Dalam riwayat Muhammad bin Ziyad

disebutkan, 'il ffiA (Berhentilah darinya)- Demikian saya melihat

urusan ini pada muqaddimah tersebut. Keselarasannya cukuplah jelas.

Kemudian disebutkan dalam riwayat Az-h)hn yang disitir terdahulu,

;,#t Ab '€,!43 6 (Apa-apa yang alru larang kalian maka jmhilah).

Imam An-Nawawi hanya mengutip redaksi ini dalam kitab Al Arabi'in

lalu menisbatkan hadits itu kepada Imam Bukhari dan Muslim.

Sebagian pensyarah menyibukkan diri untuk mencari kesesuaian

didahulukannya larangan atas yang lain. Mereka tidak tatru hal itu

hanya berasal dari periwaYat.

Sedangkan redaksi yang disebutkan Imam Bukhari di tempat

ini lebih kuat dari segi disiplin hadits. Karena keduanya sepakat dal"m

menukil jalur Abu Az-Zinad tanpa jalw Az-Ztthi. Meski sanad Az-

Zithi termasuk sanad paling shahih, namun sanad Abu Az-Zinad

masuk juga dalam kategori itu, sehingga keduanya menemnpati posisi

yang sama. Tetapi riwayat Abu Az-Zinad memiliki kelebiham kaftna

Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat menukilnya.
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Al Qadhi Tajuddin mengira dalam kitab Syarh Al Mukhtashar

bahwa Imam Bukhari dan Muslim sepakat menyebuftan redaksi ini.

Maka dia berkomentar setelah perkataan Ibnu llajib, "Orang yang

mengatakan suatu perintah bermakna an-nadb (anjuran) berdalil

dengan sabdanya, pitir 6 '+ ,& ir,'S; $1 llpabtla alat

memerintahkan suatu urusan kepada kalian maka kerjakanlah

semampu kalian) ", maka dia berkata, 'Tladits ini diriwayatkan Imam

Bukhari dan Muslim. Sedangkm redaksi kduanya, ,'tt*'6 yj€;t ti
pii.ir 6 '4 (Apa-apa yang aht peintahkan kepadamu, maka

kerjalranlah ia sebatas kemampuanna), hanyalah riwayat Imam

Muslim saja. Akan tetapi dia teperdaya oleh apa yang disebutkan An-
Nawawi dalam l<ttab Al Arba'in.

Larangan ini bersifat umum untuk semua jenis larangan.

Namun tidak termasuk segala sesuatu yang dipaksakan kepada

seorang mukallaf, seperti minum khamer. Ini berdasarkan pendapat
jumhur. Sebagian orang menyelisihinya de,ngm berpegang kepada

cakupan umum'dan berkat4 'Paksaan melakukan ke,maksiatan tidak
menjadikan perbuatan itu mubah.' Tetapi yang benar adalah tidak
diberi sanksi selama ditemukanbe,ntuk pemaksaan yang bisa dijadikan
pegangan penetapan hukum. Sebagian ulrma madzhab Syaf i
mengecualikan perbuatan zina Mereka berkata, ?e,maksaan dalam

zina adalah perkara yang tidak bisa dibayangf,an t€,rjadi." Maksud
mereka terus menerus dalam perbuatan itu. Kare,na tidak ada halangan
seorang laki-laki mengalami ereksi tanpa suatu sebab lalu dipaksakan
untuk dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan yang tidak sah

baginya. Sesungguhnya kasus seperti ini tidak mustahil. Tetapi bila si

laki-laki melalarkannya dengan suka rela maka dianggap berzina.
Dengan demikian, pemaksaan dalam perzinaan addah sesuatu yang
bisa saja terjadi.

Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil bagi kalangan yang
mengatakan tidak bolehnya berobat menggunakan sesuafu yang haram
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seperti khamer, dan tidak boieh pula menghilangkan haus denganqya,

atau meneguknya untuk menghilangkan makanan yang tersangkut di

tenggorokan. Tetapi yang benar menurut ulama madzhab Syaf i,

bentuk ketiga dibolehkan dalam rangka memelihara jiwa. Posisinya

sama dengan makan bangkai karena terpaksa.

Berbeda hainya berobat menggunakan yang haram, karena

telatr dinukil larangan tentangnya secara tekstual seperti yang dikutip

Imam Muslim dari Wa'il secara marfu',iti'oJSi1 i$fur]J_ 
il,t lsungguh

ia bukan obat tetapi penyakit). Dalam riwayat Abu Daud dari Abu

Ad-Darda' yang diriwayatkan secara marfu', 7tli4 \Jt;i \j
(Janganlah kamu berobat dengan yang haram). Dia mengutip pula

dari Ummu Salamah dengan sanad marrtt', tq ,,it;6+,1*a+ p &r 11

W ?? (Sesungguhnya Altah tidak menjadikan kesembuhan umatlat

pada apa yang diharamlean kepada mereka). Sementara tentang haus

maka tidak akan hilang dengan sebab minum khamer. Disamping itu,

ia mengandung malana berob at.

Menurut penelitian, perintah menjauhi larangan berlaku secara

umum selama tidak bertentangan dengan izin melakukarulya seperti

makan bangkai ketika terpaksa.

Al Fakihani berkata, "Komitmen dalam rangka menjauhi

larangan tidak terbayangkan kecuali bila ditinggalkan seluruhnya.

Apabila dijauhi sebagiannya maka belum ada komitnen. Berbeda

dengan perintah 
-yakni 

secara mutlak- maka siapa yang melalokan

bagian minimal darinya sudah bisa dikatakan memiliki komifrnen."

Ibnu Faraj memberi jawaban di tempat ini bahwa larangan

berkonsekuensi perintah sehingga tidak dianggap memiliki komitrnen

meninggalkan larangan hingga tidak melakukan salah satu dari

cakupan larangan itu. Berbeda dengan perintah yang keadaaffrya

adalah sebaliknya. Dari sini timbul perbedaan, apakah perintah
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tentang sesuatu adalah larangan akan lawannya atau larangan tentang

sesuatu merupakan perintah terhadap lawarmya?

i\ S;t 6b fupautla alru memerintahkan tralian tentang

sesuatu). Dalam riwayat Muslim disebutkan, ii,Llr t '4 rtfri ,t',
(Tentang suatu urusan mala kerjakanlah sebatas kenamprmn lralian).

Maksudnya, kerjakan kadar yang kalian sanggupi. Sementra dalam

riwayat Az-hfin disebutkan, y. '&t1 6i @an apa-ary yang alat

perintahlcan kepada kalian). Dalam riwayat Harrmam yang disitir

terdatrulu disebutkan,'n{aZt t t;;o y\ur"€}i t\9 llpabita aht

perintahknn kepada kalian suatu perkara maka keriakan apa yaflg

kalian sanggupi). Dalam riwayat Muhammad bn Ziyan disebutkan,

fj;l'6 1uot " 
Iala*anlah).

An-Nawawi berkata, "Tni termasuk jawami' al kalim dan

kaidah-kaidah Islam. Kebanyakan hukum masuk padanya se,perti

shalat bagi siapa yang tidak mirmpu mengerjakan salah satu rukun

atau syaratnya, dimana dia boleh mengerjakan kadar png dqat
dilakukannya, begitu pula wudhu dan me,nufup aurat, ureng[afal

sebagian surah Al Fatihah, mengeluarkan sebagian zakat fitrah bagi

siapa yang tidak mampu seluruhnyq menahan tidak makan dan

minum di bulan Ramadhan bag yang tidak berpuasa karena udzur lalu
mampu melakukarurya di sela-sela siang Ramadhan, dan lain-lain-"

Ulama lain berkatq "Barangsiapa tidak milmpu melakukan

sebagian perkara maka tidak menggugurkan apa yang dia mampu."

Sebagian ahli fikih mengungkapkan, "Yang mudah tidak gugur

dengan sebab yang sulit."

Seperti halnya rukun-rukun yang mampu dikerjakan dalam

shalat tidak gugur dengan sebab tidak mampu mengerjakan sebagran

rukunnya. Begitu pula taubatnya orang buta karena melihat sesuatu

yang haram 
-ketika 

masih melihat- tetap dianggap sah- Begitu juga
taubat orang yang terpotong kemaluannya dari perbuatan nna yaag
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dilakukan sebelum kemaluannya terpotong, karena keduanya mampu

untuk menyesali perbuatan sehingga taubat tidak gugur dari mereka

dengan sebab tidak adanya lagr kemampuan mereka rnengulangi

perbuatan tersebut.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil yang meuyatakan bahwa

barangsiapa diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu dan dia tidak

mampu mengerjakan sebagiannya lalu dia mengerjakan yang dia

mampu tersebut, maka apa yang dia tidak mampu dilakukan menjadi

gugur. Demikianlah Al Muzani berdalil bahwa apa-apa png wajib

ditunaikan tidaklah wajib untuk diganti. Atas dasar ini, maka yang

benar adalah mengganti didasarkan kepada perintah banl Selain ifii"

hadits ini dijadikan sebagai dalil yang menyatakan bahwa perhatian

syariat terhadap larangan melebihi perhatiannya terhatiap perinta[
sebab syariat memerintahkan menjauhi larangan meski disertai

kesulitan dalam meninggalkannya. Namun dalarn hal perintah

dikaitkan dengan kadar kemampuan. Pernyataan ini dinukil dari Imam

Ahmad.

Apabila ada yang mengatakan, kemampuan dijadikat
pertimbangan pula dalam larangan, karena Allah tidak arembebani
jiwa kecuali menurut kemampuannya, maka dijawab bahwa

kemampuan digunakan untuk dua tinjauan. Yang tampalq bahwa

pengaitan perintah dengan kemampuan tidak mendukung klaim
tentang masalah perhatian. Bahkan, ini ditinjau dari segi 'menahan

diri' sementara setiap orang mampu unfuk menahan kalau bukan

karena dorongan syahwat. Oleh sebab itu, tidak bisa dibayangkan

adanya orang yang tidak mampu untuk menahan diri. Bahkan setiap

mukallaf (orang dibebani syariat) mampu untuk meninggalkan.

Berbeda dengan perbuatan, ketidakmampuan untuk mela*ukannya

merupakan sesuatu yang nyata. Oleh karena itu, dalam hal perintah

dikaitkan dengan kemarnpuan dan tidak berlaku dalam larangan.

Ath-Thufi mengungkapkan di tanpat ini bahwa meninggalkan

larangan merupakan ibarat menyertakan keadaan akan ketiadaannp,
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atau keberlangsungan atas ketiadaannya, sementara rnelakukan

perintah merupakan ibarat mengeluarkannya dari tidak ada kepada

ada. Tetapi ditanggapi bahwa kemampuan untuk nesreruskan

ketiadaan sesuatu berbeda-beda. Namun mungkin didukung oleh

kasusnya, seperti bolehnya orimg terpaksa makan lengkei" Akantetapi

drjawab bahwa larangan dalam perkara seperti ini berte,lilmgan

dengan izin memakannya dalam kondisi tersebut,

Ibnu Faraj dalam btab Syarh Al Arba'rr berkat4 "Kata

Jauhilah' berlaku secara mutlak hingga ditemukan apa yang

membolehkanny4 seperti makan bangkai dalam kondisi dartrrat dm
meminum khamer saat terpaksa. Dasar dalam kondisi sepe*i ifir,
boleh melafazhkan kalimat kufur apabila hati tet4 dalffii keirnanan,

seperti yang ditegaskan langsung dalam Al Qur'an."

Kesimpulannya, orang yang diberi taHif $ebaaslaria$ dalam

semua itu tidak terlarang pada kondisi tersebut.

Al Mawardi memberi jawaban bahwa 'me,nahan diri' dari

perbuatan maksiat adalah 'meninggalkan', dan ini adalah perkara yang

mudatr, sementara amal ketaatan adalah perbuatan dan ini perkara

yang berat. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan rnaksiat

meski disertai udzur, karena ia adalah 'meninggalkan', dan

'meninggalkan' bukan sesuatu yang berat dilakukan meski ada udzur.

Di sisi lain meninggalkan amalan bila ada udzur diperbolehkafl,

karena amalan terkadang tidak mampu dikerjakan dengan adanya

udzur itu. Sebagian ulama mengklaim bahwa finnan Allah dalarn

suralr ayat ,'naLit r; &r gfu6 (Bertalcwalah kepado Alluh sebatas

kemampuan kamu), mencakup pelaksanaan perintatr dan menjauhi

larangan. Keduanya dikaitkan dengan kemampuan sehingga tedadi
kesamaan.

Hikmah sehingga hadits itu mengkaitkan dengan kernampuan

dalam hal perintah, dan tidak dalam larangarq bahwa ketidakrnarnpuan

sangat banyak terjadi dalam perintah, berbeda dengan larangan,
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dimana adanya ketidakmampuan terbatas pada saat terpaksa saja.

Sebagian mereka mengklaim bahwa firman Allah dalam surah At-

Taghaabun ayat 16, 'g!rL?; r lirr rjfrri (Mata bertalewalah knmu

kepada Allah menurut kesanggupanmu), telah dihapus oleh suratr Aali

Imraan ayat 102, y.\ii ,f iirr rlkr (Bertalcwalah kepada Atlah dengan

sebenar-benflrnya talo,va kepada-Nya). Tetapi yang benar tidak ada

penghapusan, bahkan maksud'sebenar-benarnya takwa', adalah

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya sebatas

kemampuan, bukan disertai ketidakberdayaan.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil bahwa perkara malcruh (tidak

rlisukai) wajib drjauhi berdasarkan cakupan umum perintah menjauhi

larangan. Maka ini mencakup wajib dan sunah. Namun dijawab

bahwa kata Jauhilatr' diterapkan pada yang wajib dan sunah.

Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil bahwa hal yang mubah

tidak diperintahkan, karena penekanan dalam perbuatan hanya sesuai

dengan yang wajib dan sunah, demikian juga sebaliknya. Namun

mereka yang mengatakan bahwa mubah diperintahkan menjawab

bahwa tidak ada perintah dengan arti tuntutan, tetapi ia merniliki

makna yang lebih umum, yaitu pembolehan. Selain itu, hadits ini

dijadikan sebagai dalil yang menjelaskan bahwa perintah tidak

mengharuskan pengulangan dan tidak pula menafikannya, tetapi

sebagian mengatakan ia mengandung hal itu. Hadits pada bab tadi bisa

saja dijadikan sebagai dalil bagi hal tersebut karena apa yang ada

padanya, bahwa seseorang berkata tentang haji, "Apakah setiap

tahun", sekiranya perintah secara mutlak mengharuskan pengulangan

atau menafikannya, maka pertanyaan ini dianggap kurang tepat dan

tidak perlu untuk dijawab. Pertanyaan ini boleh dikemukakan untuk

lebih menampakkan makna serta kehati-hatian.

Al Maziri berkata, 'Mungkin pengulangan hanya mungkin dari

sisi batrwa haji menurut bahasa adalah 'kesengajaan' dan ini
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mengandung pengulangan. Maka mungkin saja si penanya memahalrri

adanya pengulangan dari segi bahasa bukan dari redaksi perintah."

Hadits dijadikm pula sebagai dalil bagt mereka yang

mewajibkan umrah, karena perintatr untuk haji bila maknanya

pengulangan mendatangi Ka'bah dari segi bahasa dan perubahan akar

kata, sementara dalam ijma' disebutkan bahwa haji hanya wajib satu

kali, sehingga p€ngulmgan kembali menunjukkan batrwa umrah itu

wajib. Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil larangan banyak

bertanya dan berlebih-lebih dalm hal itu.

Al Baghawi dalm kitab Syarh As-Sunnah berkata

"Pertanyaan-pertanyaan itu ada dua versi, yaitu:

Pertama, apa ).ang disebutkan dalam rangka mengajarkan hal-

hal duniawi yang dibutuhkan dari urusan duniq sehingga ini
diperbolehkan bahkan diperintahkan berdasarkan fimran Allah dalam

surah An-NahI ayat 43, fitt ;if tiLU (Maka bertanyalah kepada

orang yang memiliki pengetahuan). Di bagran inilah ditempatkan

pertanyaan-pertanyaan sahabat tentang rampasan psm8, orang yang

tidak meninggalkan ahli waris, dan sebagainya.

Kedua, rya yang disebutkan dalam rangka mempersulit dan

membebani diri, dan inilah yang dimaksudkan dalam hadits di atas."

Hal ini diperkuat dengm adanya pe,nyebutan larangan akan hal

itu dalam hadits ssrta s6l*an ulama salaf terhadapnya- Dalam riwayat

Ahmad dari hadits Muawiyah disebu&an , ;d 'l3i *O h, ;C flt'oi

=rtiilir ;p (sesunggubrya Nabi SAWmelarang ghluthat).

AI Auza'i be*at4'Maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan

untuk mempersulit. Apabila Altah he,ndak menghalangi keberkahan

iknu dari hamba-Ny4 maka dicampa}&an pada lisannya pertanyaan-

pertanyaan yang dicai-cari, sehingga aku melihat mereka laksana

manusia yang sedikit pengetahumnya"
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Ibnu rfrlahab berkata" erdku rnendexrgar Malik bertata
'Berbantah-bantahaa dalam rnasalah ilmr.l menghilangkan cahaya ilmu
dari hati seseorang'."

Semeirtara Ibnu AI Arabi berkata, 'T,arangan bertanya pada

masa Nabi SAW kare,na khawatir turun perintah dan larangan yang

menrberatkan mereka- Sedanglan sesudahnya, maka telah aman dari

kekhawatiran tersebut. Akan tetapi kebanyakan nukilan dari kalangan

salaf tidak menyukai me,mbicarakan masalah-masalah yang belum

terjadi. Ia dianggap mabuh bila tidak dikatakan haram, kecuali bagi.
para ulam4 karena mereka me,mbatras cabang-cabarglya dan

mengulasny4 sehingga Allah memberikan manfaat kepada orang-

orang sesudah mereka, terutama setelah meninggalnya para ulama dan

berkurangnya ilmu."

Dalam hadits ini terdapat isyarat unhrk menlbukkan diri
dengan perkara p€nting yang dibutuhkan segera Seakan-akan dia

mengatakan" 'Tlendaklah kamu melakukm perintah dan menjauhi

larangan. Jadikanlah kesibukan kamu denga'mya sebagai pe,ngganti

kesibukan bertanya apa-apa yang bleum terjadi. Seorang muslim

sepatutnya membahas apa-apa yang datang dari Allah dan RasuI-Ny4

kemudian bersungguh-sungguh memahaminy4 serta memper,hatikan

maksudnya. Lalu me,nyibukkan diri mengamalkannya. Apabila
berkenaan dengan perkara ilmiah maka hendaknya menyibut&an diri
membenarkannya dan meyakini hakikatnya.

Namun apabila berke,naan dengan pengamalan maka

kerahkanlah kernarnpuan dalam melaksanakanny4 baik me,nge"jakan

maupun meninggalkan. Apabila didapatkan waktu lebih darinya maka

boleh dimanfaatkan untuk me,nyibulkan diri dengan pengenalan

hukum apa-apa yang belum terjadi dengan makzud mengamalkannya

bila benar-benar terjadi. Jika tekad saat mendengar keinginan atau

larangan dikerahkan untuk memprediksi hal-hal yang bisa terjadi dan

bila pula tidak terjadi lalu mematingkan perhatian dari pelaksanaan

apa ayng didengar, maka ini masuk dalm cakupan larangan tadi.
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Memperdalam agama hanya terpuji apabila diniatkan untuk diamalkan
dan bukan untuk berbantah-bantahan dan berdebat. pembatrasan lebih
lanjut tentang masalah ini akan diulas tak lama lagi.

3. Banyak Bertanya dan Membebani Diri dengan Hal yang Tidak
Pentin g yang Dimakruhkan

Dan firman A1lah, "Janganlah kamu menanyalan (kepada
Nabimu) hal-hal yang jifo ditrangkan kepadamu niscaya
menyusahkan kamu. " (Qs.Al Maa'idah [5]: l0l)

*r rY'\t -a olr}f ,*i t fG, gi .u * ;. lG *
'u iF ?H'n i,? r JL,'i'i; :;rt;-L'rwf'Lt ,,su

l2ls.Dari Amir bin sa,ad bin Abi waqqash, o*{:I^l^,
balrwa Nabi SAw bersabda, "sesunguhnya muslim yang paling
besar kejahatannya adalah orang yang benanya tentang sesuatu yang
belum diharamlcan, lalu diharamkan kareno pertanyaannya.,'

€. 
-;F *y *i ;v ?", J* {t'oi ,;-.v ;) ,r:, *

JP W *,t ):t; \t * kt J,,-, ji -# n ;,:*tt
W ,i6 k fitfu ,-^$'t*ryG i ,:* it *i p
i '.;l:., ,sr$'€-. Jt) c :Jvi 'dteH,'#-'#

"/;'e{rl.lr"1 *t'fi-.t1 :}* i;,
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+.;# ['€}L'6';t ;34r'$i- ul'.9 e'&
itl*;t'o\* G:i, De, ,pil,i ,E:; d ,-rbt 6,rr**

.r$ir
7zg0.Dartzddbin Tsabit, batrwa Nabi SAW membuat kamar

di masjid dari tikar, lalu Rasulullah SAW shalat di atasnya beberapa

malam hingga orang-onmg berkumpul kepadany4 kemudian suatu

malam mereka kehilangan suara beliau. Mereka kemudian mengira

beliau telah tidur. Sebagian mereka lalu berdehem agar Nabi SAW

keluar ke tempat mereka. Beliau bersabda "Kalian senantiasa

melalatkan perbuatan yang aku lihat hingga alat khawatir hal itu akan

diwajibkan kepada kalian, dan sekiranya diwajibkan lcepada knlian,

malra lralian tidak alan mampu melaksanakannya, shalatlah wahai

marutsia di rumah-rumah lalian, knrena sesungguhnya shalat

seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, keanali shalat

wajib."

,f fu *\t & i' J?, E*, :Jv rs,*\r ;:; G-.i *
,F,r iut;:* : lG r"i -isixit # b fi ffi ,w f' ;?,i
t1- :Ju; >i fn ; .n& !21 :JG r,rj d lur Jj-r'i ,iu;

Ar .-# j7 tL ayj :Jui r,i ; ls J?,
rit :is ,*at'a & ia bt,J- i' );,

4t''

'Fs
7291. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia bertata: Rasulullah

SAW pernatr ditanya tentang beberapa hal yang beliau tidak sukai.

Ketika para satrabat banyak bertanya kepada beliaq maka beliau pun

maratr dan bersabd4 "Bertanyalah kepadafu." Seorang sahabat
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kemudian berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapa bapakku?"

Beliau bersabda, "Bapalcrnu adalah Hudzafah." Kemudian yang lain

lagi berditi dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapa bapal<ku?" Beliau

bersabda, "Bapahnu adalah Salim maula Syaibak." Ketika Umar

melihat kemarahan di wajah Rasulullah SAW, maka dia pun berkata,

"Sesungguhnya kami bertaubat kepada NlahAzza wa,Ialla."

G A.t L3i i;;t A u1J" * ,JG y;-"tt ,nk ):D ,f
,k yt ,4 o\,il'6i &t t \t ,)* y, {;3"u'c-;
,t ts, ii,r vt iit y ,r*,y ;; G J'A ot;'pi *,i; h'

eu ! 
'"dt ,i* ;i ,Y ,b ;:, lr^-ir t: Urtr|j'i |!;;

*; .'-;r,* lA,,i g- r r,.ii, C),',F y :,:,*li'rl.
ut 1 .Jur yvl: Itl;t ,:,rrt ,JEi .f L-p- tts 4 i:t

?W e: ;,et :?ss ,ygit\t 6'r1L *'r#/ J>J,

7292. Dari Warrad penulis AI Mughirah, dia berkata:

Muawiyah pernah menulis surat kepada Al Mughirah, "Iulislah apa

yang engkau dengar dari Rasulullah SAW." Maka dia pun menulis
kepadanya, "Sungguh Nabi SAW biasa mengucapkan setiap selesai

shalat, 'Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mullat wa

lahul hamdu wa huwa alaa kulli syai'in qadiir. Allahumma laa
rnaani'a lima a'thaita walaa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u
dzal jaddi minka al jaddu (tidak ada sesembahan kecuali Allah
sentata, tidak ada selafiu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan pujian,
Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang
menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat
ntemberi apa yang Engkau cegah, dan kelayaan itu tidak bermanfaat

bagi pemililcnya di sisi-Mu). Dia juga menulis kepadanya bahwa Nabi
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SAW biasa melarang katanya dan katanya, banyak bertany4 dan

menyia-nyiakan harta. Nabi SAW juga melarang durhaka kepada ibu,

mengubur anak .perempuan hidup-hidup, dau melarang serta

meminta."

.;iAt *q,Ju" -*'r+* :,Su $;
7293. Dari Anas, dia berkata, 'I(ami pematl berada di sisi

Umar maka dia berkata, 'I(ita dilarang membebani diri."

ta. ?. a:, c . I o'-i . ,l

v Eri oL,g'* ;;* i l'; 'lb'Jf*i ..s ,r J'u-

.i,' i-, F?t ,tg4t o$t'$ii ,iit'Ju .til srti; J, i;! r1

+; h' * dtli ,,,-?ur *>., #y'; ,-J C"rt eflj, f
/t * ?C'& (i,:fut J*' !3r *t)'; t; p )
'oi ';i u, i,Su i ,gro, t-r'ii t*:t;-'; Li ?tt a;ilt fi

,,Swip, ilt;ut ,*itiw ;.* ,'J'A oi y.u:;r'h, *
u :Ju' ,it;E,r.h' e?* .'rth i;u ti,r ipi \;- J+:iGi

ht& at J'ir';t*,,5u .r.J,1, *3 *vh, & Wrt
|*) *\t -a at J';:, JG'; ,u;'* Jv'b *t ;)L

,f"f e,6 tLlf)b'-p ,e wt )6rt tt -P'*; ta e*.. d t5{\ ,J)ti

.?ri tGi;rs''l* ef 6tYs;artu

c
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7294. Dari Az-Zuhi, Anas bin Malik RA mengabarkan

kepadaku, bahwa Nabi SAW keluar ketika matahari condong lalu
shalat Zhuhur. Ketika selesai salam, beliau berdiri di atas mimbar dan

menyebut Hari Kiamat. Beliau kemudian menyebutkan bahwa

menjelang Hari Kiamat terjadi perkara-perkara yang besar. Kemudian

beliau bersabda, "Barangsiapa ingin bertanya tentang sesuatu, maka

hendalcnya menanyakannya. Demi Allah, tidaklah lcamu bertanya

tentang sesuatu melainkan aht akan mengabarkan kepada lwmu

selama alat berada di tempatlu lnf. " Anas berkat4 orang-orang

kemudian banyak yang menangis, dan Rasulullah SAW tenrs

bersabda, "Bertanyalah kepadalat " Anas berkat4 "Seorang laki-laki
kemudian berdiri kepadanya dan berkata, 'Dimana tempat masulku
watrai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Di Neraka'. Abdullatr bin
Hudzafatr berdiri dan berkat4 'Siapa bapakku wahai Rasulullatr?'
Beliau bersabda, 'Bapalcmu Hudzafah'," Dia berkata: Kemudian Nabi
SAW terus bersabd4 "Bertanyalah kepadalat, bertanyalah
kepadalru" Maka Umar bersumpah di atas kedua lututnya dan

berkata, "Kami ridha Allatr sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan

Muhammad SAW sebagai Rasul." Dia berkata: Rasulullatr SAW
kemudian terdiam ketika Umar mengatakan hal itu, lalu Rasulullah
SAW bersabda, "Alat bersumpah, demi Dzat yang jiwaht berada di
tangan-Nya, sungguh telah ditampaklran kepadaku surga dan neralca

di hamparan tembok ini saat aku sedang shalat. Sungguh aleu belum
pernah melihat kebaiknn dan keburukan seperti hari ini."

'Jv 
:Jv *uy'u';'*l* ,jC ,F i ;'; G?i'aX y

,Ft u;rst 6 u; ,*;r .:ox't;i lSv tslU:!, d t;-,|y,

;,1r .llUrty$wt
7295. Dari Syu'bah, Musa bin Anas mengabarkan kepadakq

dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "seorang laki-
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laki berkata, ,wahai Nabi Allah, siapakah bapakku?' Beliau bersabda,

'Bapalonu si fulan'. Lalu turudah ayat, 'Hai orang-orang beriman,

janganlah kamu menanyakan [kepada NabimuJ tentang hal-hal "'""

J';., Su ,iA #Y i 't',+ ,;*-iSt * i lt *'*
tr r-r $ri & tiu:;-1rht {i1t,:rL't *v\t ;* *t

tiirr .;L n ,r,i'JE ilP
72g6.Dari Abdullatr bin Abdunatrman, aku mendengar Anas

bin Malik berkata: Rasulullatr sAw bersabda, "Manusia alcan

senantiasa saling bertanya hingga merelm rnengatalmn, 'Ini Allah,

pencipta segala sesuatu, lalu siapa yang menciptakan Allah'? "

* dt'{*,J6&ht *a' )P it*
,^

4-Ie dJl

u A i ,*i; *kA $ifr#u p'; e
a.r.

,t ;$x t :'ra2x. sGi ;r:)t ,f rt; :rj:i.
'^?L 

?tb .r:}t f 6L ,*r;st 6 U ti* itriu; o1j1k

,iu'i ,?jt * ,h '^b'o';i6 ,ill, e"i'fi l;,;t'*l
.<,i.t fl'u'tt!, f ;t!t, * $iu::>

7297. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata, 
('{kB perna}r

bersama Nabi SAW dalam suatu kebun di Madinah saat beliau sedang

bertopang di atas sepotong kayu. Beliau kemudian melewati

sekelompok orang Yahudi. Sebagian mereka berkata ke'pada sebagian

yang lain, .Bertanyalah kepadanya tentang ruh'. Sebagian lagl

berkata, 'Jangan bertanya kepadanya, zE{ dia tidak mendengarkan

dari kalian yang tidak kalian sukai'. Namun mereka berdiri
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menghampirinya lalu berkata, ''V/ahai Abu Al Qasirn, ceritakan

kepada kami tentang ruh'. Beliau lalu berdiri beberapa saat

memandang. Aku kemudian menyadari bahwa wahyu sedang

diturunkan kepada beliau, lalu aku menjauh darinya. Hingga ketika

wahyu telah naik, beliau bersabda, 'Dan mereka bertanya kepadamu

tentang ruh, kataknnlah ruh termasuk urusan Tuhanlan'."

@:
(Bab banyak bertanya dan membebani diri dengan sesuatu

yang tidak penting yang dimalruhlan. Dan firman Allah, "Janganlah

kamu menanyakan firepada NabimuJ tentang hal-hal yang jika
diterangkan lcepada kamu, niscaya menyusahkan kamu.') Seakan-

akan dia ingin berdalil dengan ayat ini untuk mematahkan datril

mereka yang mengatakan batrwa hal itu dimakruhkan. Ini
pandangannya yang menguatkan sebagian keterangan tentang

penafsiran ayat tersebut. Saya telah menyebutkan perbedaan sebab

turunnya ayat ini ketika membahas tafsir suratr A1 Maa'idah, dan

sikap Ibnu Al Manayyar yang menguatkan pandangan bahwa ayat itu
berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang perkara yang teiah

terjadi maupun yang belum terjadi. Sementara sikap Lnam Bukhari
juga mengindikasikan hal itu. Adapun hadits-hadits yang disebutkan

dalam bab ini mendukungnya-

Sekelompok ahli fikih mengingkarinya. Di antara mereka Al
Qadhi Abu Bakar Ibnu Al Arabi, dia berkat4 "sebagian berkeyakinan
batrwa bertanya tentang kejadian sampai benar-benar terjadi adalah

tidak boleh. Mereka berdalil dengan ayat ini. Namun, sebenarnya

tidak seperti itu, karena ayat ini menegaskan bahwa yang terlarang

adalah sesuatu yang menimbulkan masalah dalam jawabannya.

Sementara yang berkaitan dengan kejadian tidak seperti itu."

Memang benar apa yang telatr dikemukakan, karena makna

ayat secara zhahir mengkhususkan hal itu pada masa tunrnnya wahyu,
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dan ini dikuatkan oleh hadits Sa'ad yang drjadikan Imam Bukhari

sebagai pembuka bab ini. Maksudnya, tentang orang yang bertanya

sesuatu yang belum diharamkan, lalu diharamkan karena

pertanyaannya itu. Masuk pula dalam makna hadits Sa'ad yang

diriwayatkan Al Bazzar dan yang menurutnya sanad-nya adalah baik

serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim, dari hadits Abu Ad-Darda'

secara marfu', 'fiii t e?*, u,r?t; * i? 6i Jtb'# yr$ G?s S;i r;

* 
";"';SJ- 

i 3rr i,f .:r{ib !, 'u tpi ,"t* Gqpo yang dihalalknn

Allah dalam kitab-Nya malca ia adalah halal, dan apa yang

diharamkan Allah dalam kitab-Nya maka ia adalah haram, dan apa

yang tidak dijelaskan huhtmnya, mala itu merupalan lceringanan,

terimalah keringanan dari Allah, sungguh Allah tidak lupa alan

sesuatu). Setelatr itu beliau membaca ayat 64 surah Maryam, o€ U3

t J'4., (Dan tidaklah Tuhanmu tupa).

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari hadits Abu Tsa'labah secara

maruf , i;ri *',5.;t ,6:t:.6,tli ftiV't;2 ,a]i$i16 ,-f.rit gj,?Uby

W lfu ''.)i ,|(;.;b'e tLLj (Sesunggthnya Attah telah menetapkan

beberapa kewajiban maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan

menetapkan batasan-batasan maka janganlah kalian melanggarnya,

dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai rahmat bagi kalian

bukan lrarena lupa, maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya).

Hadits ini memiliki pendukung dari Salman seperti yang diriwayatkan

oleh At-Tirmidzi, dan satu lagi dari hadits Ibnu Abbas seperti yang

diriwayatkan Abu Daud.

Imam Muslim -dan asalnya dinukil Imam Bukhari

sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembatrasan tentang

ilmu- juga meriwayatkan dari jalur Tsabit, dari Anas, dia berkata: &

,y$t ,* ot W'ottt qA ,f *t * !, e !, J?1 J*bi q
,:{,u';;4 

^fi1,5 
u-tgr ,yt U gulr ponutu tumi dilarang bertanya
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tentang sesuatu kepada Rasulullah SAW dan kami sangat senang

apabila datang seseorang dari penduduk pedusunan lalu bertanya

kepada beliau SAW dan kami mendengarnya). Setelah itu disebutkan

redaksi hadits selengkapnya. Dalam kisah li'an disebutkan hadits Ibnu

Umar, Wh ,y,6, '&j *v \, e !t'J",t 6f (Rasututtah SAW

kemudian tidak menyulcai pertanyaan-pertanyaan itu dan beliau

mencelanya).

Imam Muslim meriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam'an, dia

berkata, ll ilF4t 'U #- U, $- b:'tr,, ,)b h' .p ltr J:bi'€ 4i
*t * iu' & ,it )U I ?a 61. s:t;t o'€ ,tfi:-at (Aht tingsat

bersama Nabi SAW di Madinah selama satu tahun, tidak ada yang

menghalangiku untuk hijrah lcecaali karena pertanyaan. Apabila

salah seorang knmi telah hijrah maka dia tidak akan bertanya kepada

Nabi SAll\ Maksudnya, dia datang sebagai utusan, dan ingin tetap

berstatus sebagai utusan agar bisa mengajukan beberapa pertanyaan,

lalu dia khawatir bila statusnya berubah menjadi orang yang mukim

dan dianggap sebagai orang yang hijrah, sehingga dia tidak dapat

bertanya.

Di sini terdapat isyarat bahwa larangan bertanya itu ditujukan

kepada selain Arab badui baik sebagai utusan atau yang lain. Imam

-rr.trmad meriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkatq t$ SS :d;l $
's'6 ;*t *oh, *'iubl t#it * fi ,{1' 6*,i * rf'*s r ,fii i$t
'.q *b lr' .;2 4, f ,a31fr|.i€J1jt &t7t lretitra turun ayat, "Hai

orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan ficepada Nabimul

rcntang hal-hal", makn kami pun menahan diri untuk bertanya l<epada

fuliau. Lalu kami mendatangi orang Arab badui dan memberinya kain

seraya berkata kepadanya, "Tanyalah kepada Nabi SAW.') Abu

Ya'la meriwayatkan dari Al Bara', "Sungguh berlalu satu tahun dan

at'u ingin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu, n,Imun

aku merasa segan, dan kami mengharapkan orang-orang badui."
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Maksudnya, mengharapkan kedatangan orang-orang badui untuk

bertanya, lalu mereka mendengarkan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan orang-orang badui itu, sehingga dapat mengambil manfaat.

Yang tercantum dalam hadits-hadits tentang pertanyaan para

sahabat mungkin terjadi sebelum turunnya ayat ini. Mungkin juga

larangan dalam ayat itu tidak mencakup pertanyaan tentang hal yang

dibutuhkan dan hukumnyatelahbaku. Atau perkara yang sangat perlu

mereka ketahui, seperti pertanyaan tentang menyembelih dengan

menggunakan bambu, kewajiban taat kepada para pemimpin apabila

memerintahkan untuk berbuat maksiat, keadaan Hari Kiamat dan

kejadian sebelumnya dan pertanyaan yang ada dalam Al Qur'an
seperti knlalah (orang yang meninggal dan tidak meninggalkan ahli

waris), k*ramer, judi, berperang di bulan haram, anak yatim, haid,

perempuan, berburu, dan lainnya.

Mereka yang berpegang dengan ayat untuk menyatakan tidak

disukainya banyak bertanya tentang hal-hal belum terjadi, mereka

mengambilnya dari sisi lain, yaitu mengikutkannya kepada tekstual

ayat, karena banyak bertanya menjadi sebab pembebanan perkara

yang memberatkan, sehingga harus dijauhi. Imam Ad-Darimi telah

menyebutkan satu bab di bagran awal kitab Al Musnad tentang itu dan

dia mengutip beberapa atsar dai sejumlah sahabat serta tabiin
mengenai hal tersebut, di antaranya:

1. Atsar dari Ibnu lJmar, 'Tanganlah kamu bertanya tentang

sesuatu yang belum terjadi, karena aku telah mendengar Umar

melaknat orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum

terjadi."

2. Diriwayatkan dari LImar, "Perkara yang paling menyusahkan

kamu adalah bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi,

karena kita sudah cukup sibuk mengurus masalah yang telah

terjadi."



3. Diriwayatkan dari Zaidbn Tsabit bahwa apabila dia ditanya

tentang sesuatu maka dia balik bertanya, "Apakah ini telah

terjadi atau belum terjadi?" Apabila dijawab, "Belum terjadi."

Maka dia berkata, "Tinggalkadah hingga terjadi."

4. Diriwayatkan dari Abu Ya'qub dan Ammar serupa redaksi itu.

5. Abu Daud meriwayatkan dalam krtab Al Marasil melalui

Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah s@ara marfu' dan

dari jalur Thawus, dari Mu'adz secara marfu', ,F'!(lurtliA I
ob ,ej ii;,il 5,6 q c; ii+g,,$ e Jli tiia b ;slrfi ,qil
jlr'n<,'r*S'niii;t 1l*gonlah kalian mempercepat bencana

sebelum turun, karena sesungguhnya iil@ kalian

melakukannya, maka akan selalu ada di lcalangan kaum

muslimin orang yang bila berknta, dia dibenarlcan atau diberi

petunjuk, dan jika kamu mempercqpat maka jalan pun meniadi

bercabang atas lalian) Kedua riwayat ini mursal dan saling

menguatkan safu sama lain.

6. Diriwayatkan dari jalur ketiga yang dinukil dari guru-guru Az-

Zubair bin Sa'id secira marfu', 't:r, ,9 til-'ji ,it e Jti- 1

Jf-'d rio riiu- o; t{'tlfisaatu saja ada orang diantara

umatht yang jika ditanya maka dia dibenarkan dan diberi
petunjuk dalam umatlcu hingga mereka saling menanyaknn

apa yang belum turun).

Sebagian Imam dan para peneliti berkata,'Membatras masalah

yang belum dijelaskan dalam nash terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, membahas apakah perkara itu masuk dalam cakupan

nash dari berbagai sudut pandang. Ini termasuk perkara yang dituntut

dan bukan sesuatu yang tidak disukai. Batrkan terkadang menjadi

n'ajib bagi mujtatrid yang layak melakukannya.
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Kedua, mencermati dengan baik tentang sisi-sisi perbedaan,

lalu memisahkan yang serupa dengan suatu perbedaan yang tidak

memiliki pengaruh dalam syariat, padahal di sana terdapat sifat-sifat

yang menyatukan, atau sebaliknya mengumpulkan perkara yang

berbeda karena sifat yang tidak pokok. Inilah yang dicela para ulama

salai dan sesuai dengan hadits Ibnu Mas',ud yang diriwayatkan secara

mafiu 

" 

O\!h!1iJt'AS p"t ot al ah orang-orang yang b erl ebih-lebihan).

Para ulama berpendapat bahwa perbuatan ini menyia-nyiakan

waktu. Perbuatan yang serupa misalnya sering menjelaskan secala

rinci masalah yang tidak memiliki dasar dalam A1 Qur'an, sututah,

maupun rjma,, padahal masalahnya sangat jarang terjadi. orang yang

sering menghabiskan waktu untuk membahas masalah-masalah

tersebut, jika dialihkan kepada yang lain maka akan menjadi lebih

utama, terutama bila hal ini menimbulkan kelalaian untuk membahas

rnasalah-masalah yang sering terjadi. Lebih dari itu dalam maslaah

banyak bertanya, adalah membahas perkara-perkara gaib yang

disebutkan dalam syariat agar diimani tanpa mencari tahu hakikatnya'

Di antaranya adalah apayafigtidak memiliki wujud dalam alam nyata,

seperti bertanya tentang waktu Hari Kiamat, ruh, masa bagi umat ini,

dan hal serupa yang hanya diketahui melalui penukilan'

Kebanyakan perkara tersebut tidak memiliki dalil yang akurat.

oleh karena itu, yang wajib dilakukan adalah mempercayainya tanpa

mencari tahu hakikatnya. Bahkan lebih buruk dari itu itu adalah

perkara-perkara yarLgjika dibahas lebih detail akan menimbulkan

keraguan dan kebingungan, seperti akan dijelaskan d.1lam hadits Abu

Hurairah yang diriwayatkan secara marful, ,F L'j";- o$t iri' 1

titrr 6b '$'6nt'& ,ht $^ :Jq(Manusia akan senantiasa bertanya-

tanya hingga dikatakan, "Ini Allah, Dia menciptalmn segala sesuatu,

maka siapakah yang menciptakan Allah-')

sebagian pensyarah berkata, "contoh berlebihan dalam

bertanya hingga mendorong orang yang ditanya memberi jawaban
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yang melarang setelah dia menfaturakan boleh, yaitu orang yang

bertanya tentang barang di pffitr, apakah makruh dibeli dari

pemiliknya karena ditinjau dari cara dia mendapatkannya. Awalnya,

orang yang ditanya membolehkarulya. Namun ketika bertanya kembali

dia berkata, 'Aku khawatir bila barang itu hasil rampokan atau

diambil paksa dari orang lain'. Sehingga orang yang ditanya

sebelumnya telah memperluas masalah itu, meralat kembali

pernyataannya lalu mengharamkannya. Jika dia ragu-ragu maka

hukumnya menjadi makruh atau minimal menyelisihi yang lebih

utama. Sekiranya orang yang bertanya bersikap diam dari sikap

berlebihan seperti ini maka si pemberi fatwa tidak boleh melebihkan

dari pernyataan yang membolehkannya. Jika ini benar-benar terjadi

maka siapa lagi yang mampu menutup pintu pertanyaan hingga

pengetahuan tentang hukum yang banyak terjadi luput darinya,

sehingga pemahaman dan ilmunya berkurang. Orang yang

memperluas persoalan dan apa yang muncul darinya, terutama kasus-

kasus yang jarang terjadi, terlebih lagi jika yang mendorong hal itu
adalah sikap berbangga dan ingin menang, maka perilaku seperti ini
tentu tercela dan inilah inti yang tidak disukai para salaf.

Sedangkan orang yang mendalami makna Al Qur'an seraya

memperhatikan penafsirannya dari Rasulullah SAW, serta dari para

sahabat yang menyaksikan turunnya *dryu, dan menyimpulkan

hukum yang diambil dari tekstualnya maupun kontekstualnya, juga

memahami makna Sunnah serta segala indikasinya, membatasi dengan

hadits-hadits yang layak dijadikan sebagai dalil, maka ini adalatr

perbuatan yang terpuji dan bermanfaat. Dalam kondisi inilah
perbuatan ahli fikih di semua wilayah dari kaiangan tabiin dan

generasi sesudah mereka dapat dipahami. Sampai muncul golongan

kedua dan ditentang oleh golongan pertama. Akhirnya, banyak tedadi

selisih pendapat dan perdebatan di antara mereka.

Selain itu, lahir pula sikap saling benci dan bermusuhan.

Sementara mereka adalah pemeluk agirma yang satu. Sedangkan yang
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bijaksana adalah bersikap netral dalam menanggapi segala persoalan.

Inilah yang diisyaratkan oleh sabda Nabi SAVf dalam hadits

sebelumnyu, "g.qi ,P g..t:t Wu ,{'JJIJ os o; |!b 6I'i

(Sesungguhnya yang membinasalwn orang-orang sebelum kalian

adalah banyak pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-

nabi merelca).

Sesungguhnya perselisihan cenderung menyeret orang kepada

ketidakpatuhan. Semua ini ditinjau dari sisi mereka yang

menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang

pengamalan apa yang diperintatrkan Al Qur'an dan Sunnatr serta

menyibukkan diri dengannya telah dibahas oleh para ulama mana

yang lebih utama. Pandangan yang paling bijak adalatr, setiap kali

kewajiban individual semakin bertambah pada diri seorang mulwllaf
(orang diberi beban syariat), maka dalam hal ini manusia terbagi

menjadi du4 yaitu:

1. Orang yang mendapati dalam dirinya kekuatan memahami dan

meneliti, maka menyibukkan diri dengan hal itu lebih utama

daripada menyibukkan diri dengan ibadah, karena

mengandung manfaat yang tidak terbatas bagi diri sendiri.

2. Orang yang tidak mampu melakukan hal itu, lalu

memfokuskan diri untuk beribadatr, dan ini lebih utama.

Apabila golongan pertama meninggalkan ilmu maka sebagian

hukum nyaris hilang. Sedangftan jika golongan kedua menekuni ilmu
dan meninggalkan ibadah, maka kedua perkara ifu akan hilang

sekaligus dari dirinya.

Dalam bab ini disebutkan sembilan hadits. Sebagiannya

berkenaan dengan banyak bertanya dan sebagian lagi berkaitan

dengan melakukan hal yang tidak penting. Sebagian lagi berkaitan

dengan sebab turunnya ayat. Hadits pertama berkaitan dengan bagian

kedua dari kandunganjudul bab, dan dernikian pula hadits kedua dan

kelima.
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Perlama, hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan

melalui Abdullah bin Yazid Al Muqri', dari Sa'id, dari Uqail, dari

Ibnu Syihab, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash. Sa'id yang

dimaksud adalah lbnu Abi Ayyub. Demikian yang disebutkan di

tempat ini. Melalui dua jalw lain disebutkan juga hadits yang dikutip

oleh Al Ismaili dan Abu Nu'aim, "Dia adalah Al Khuza'i Al Mishri

yang biasa dipanggil Abu Yatrya." Nama Abu Ayyub adalatr Miqlash.

Sa'id adalah periwayat yang terpercaya;

Yunus berkatq "Dia adalah seorang ahli fikih."

Kemudian dinukil dari Ibnu Watrab batrwa dia berkata, "Dia

adalah orang yang memiliki pematraman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayatnya dari Uqail 
-yakni 

Ibnu

Khalid- termasuk riwayat para periwayat yang berada dalam satu

tingkatan, karena Uqail setingkat dengan Sa'id.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'mar,

Yunus, Ibnu Uyainah, dan Ibratrim bin Sa'ad, semuanya dari Ibnu

Syihab. Dia menyebutkannya menurut redaksi Ibrahim bin Sa'ad

kemudian versi Ibnu Uyainah.

*j'r* (Dari bapalorya). Dalam riwayat Yunus disebutkan, ifi

t:e'6 {sesungguhnya dia mendengar Sa'ad).

6? lj!J.,J.it'Jflt';rl ls"trogguhnya muslim yang paling besar

kejahatannya). Dalam riwayat Muslim ditambahkan, 'rio.Ullt Pt by

i? ?hJr.ir g $esungguhnya muslim paling besar kejahatannya

t erhadap kaum mus limin).

Ath-Thaibi berkata, "Di sini terdapat penekanan bahwa dia

menjadikannya sangat besar. Kemudian ditafsirkan dengan

perkataannya 'kejahatan' untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu

-ndiri adalah kejahatan. Maksud, 'terhadap kaum muslimin' adalah

terhadap hak kaum muslimin."
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;; * (Tentang sesuatu). Dalam riwayat Suffan disebutkan,

yl grusan).

?F- il @elum diharamkan). Dalarn riwayat Muslim

ditambatrkan redaksi, /6, ,)b (bagi manusra). Dia juga mengutip dari

Ibratrim bin Sa'ad dengan redaksi, tigljr e iF" I (Belum

diharamlran bagt kaum muslimin). Selain itu, dia menukil pula dari

Ma'mar dengan redalai, ,g Fi iA e JA ,yi (Seorang laki-laki

yang bertanya tentang sesuatu dan dia menanyakannya dengan

sangat teliti).

{}i 1X"*udian diharamkan) Imam Muslim menambahkan

redaksi, 'ff (baSt merekn). Dia menyebutkan pula dari riwayat

Suffan dengan redaksi, /6, J, @a7t manusia). Al Bazzu

meriwayatkan dari jalur lain dari Sa'ad bin Abi Waqqash dia berkata,

#ifi,F 'J)U b'jtt'lt (Dahulu manusia bertanya tentang

sesuatu urttsan, mereks bertanya kepada Nabi SAW, dan tadinya

perlcara itu halal, maka merelea tents menanyakannya kepada beliau

hingga diharamlmn bagr mereka).

Ibnu Baththal berkata dari Muhallab, "Makna tekstual hadits

ini dijadikan sebagai pegangan kelompok Qadariyah yang

mengatakan, 'Allah tidak melakukan sesuafu karena suatu tujuan'.

Akan tetapi yang benar tidaklah demikian. Batrkan Dia berkuasa atas

segala sesuatu. Dia adalah pelaku bagi sebab dan akibatnya. Semua itu

berdasarkan ketetapan-Nya. Hadits di atas dipahami sebagai

peringatan terhadap apa yang disebutkan. Besarnya kejahatan pelaku

perbuatan ifu karena banyaknya orang yang membenci perbuatannya."

Ulama lain berkata, "Ahlus Sunnah tidak mengingkari

kemungkinan adanya alasan dalam suatu perbuatan. Akan tetapi
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mereka mengingkari kewajibannya. Mereka tidak mengingkari jika

yang ditakdirkan adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengharaman.

Apabila keputusan yang ditanyakan telah disebutkan sebelumnya,

bukan berarti pertanyaan itu menjadi alasan pengharaman."

Ibnu At-Tin berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa kejahatan

yang dinisbatkan kepadanya dapat mendatangkan mudharat bagi kaum

muslimin karena pertanyaanny4 yaitu menghalangi mereka

melakukan apa yang halal sebelum ditanyakan."

Sementara Iyadh berkata "Maksud 'kejahatan' dalam hadits

ini adalatr mengadakan suatu perkara baru atas kaum muslimin, bukan

'kejahatan' dengan arti dosa yang layak mendapat hukuman, karena

bertanya itu mubah. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, g.F
(B ert any al ah kep ad aht). "

An-Nawawi menanggapi pemyataan ini seraya berkata, "Ini
adalalrjawaban yang lemah, bahkan batil. Yang benar adalatr apayarllg

dikatakan Al Khaththabi, At-Taimi, dan yang lain, batrwa maksud

'kejatratan' adalah dosa. Mereks msmahaminya untuk orang yang

bertanya dalam rangka membebani diri dan mempersulit dalam hal-hal

yang tidak berfaedah, sebab pengkhususan ini lantaran adanya

perintatr bertanya tentang hal-hal yang dibutuhkan, berdasarkan

firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43, f ilt'Sli riiUti (Matrn

bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan). Barangsiapa

bertanya tentang hukum suatu kejadian yang menimpanya karena dia

membutuhkan hal itu, maka dia diberi udzur, tidak berdosa dan

tercela. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan

sesuatu yang membahayakan orang lain, maka dia berdosa."

Al Karmani memaparkan hal ini dalam suatu tanya jawab, dia

berkata, "Bertanya bukaolah suafu kejahatan. Kalaupun dianggap

kejahatan maka bukan dosa besar, apalagi dosa paling besar."
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Sebagai jawabannya dikatakan bahwa bertanya tentang sesuatu

yang menjadikan sebab pengharaman sesuatu yang mubah, maka ini
termasuk kejahatan yang sangat besar, karena ia menjadi sebab yang

menyulitkan urusan kepada semua mukallaf. Membunuh

misalnya- adalah dosa besar, tetapi mudharat dari perbuatan ini
kembali kepada orang yang dibunuh saja atau orang-orang dalam

tanggungannya. Berbeda dengan pertanyaan, mudharatnya meliputi

semua orang, maka melakukannya adalatr haram dan mendatangkan

dosa, dan bahayanya bisa merubalunya menjadi dosa paling besar.

Yang menguatkan menjadi pandangan mayoritas tentang

takwilan hadits tersebut adalah riwayat Ath-Thabari dari Muhammad

bin Ziyad, dari Abu Hurairatr, Nabi SAW bersabda kepada orang

bertanya kepada beliau tentang haji, 'jt, *ti FJ tii I eo ,F Gt
'irt*j &; i 't>$1 (Apal@h di setiap tahun?" Beliau menjawab,

"Sekiranya alru mengatakan 'ya' niscaya menjadi wajib, dan kalau

wajib kemudian tralian tinggalkan, maka kalian tersesat.") Dia
meriwayatkan pula dari Abu Iyadh dari Abu Hurairah dengan redaksi,
'f;jd {j$; ii 1Xoto" kamu meninggalkannya maka kamu menjadi

k"fi|. Selain itu, diriwayatkan melalui sanad yang hasan dari Abu

Umamah redaksi yang sama dan asalnya dikutip oleh Imam Muslim
dari Abu Hurairah tanpa tambatran.

Penyebutan kufur mungkin bagi mereka yarLg mengingkari

kewajiban dan ini secura latrirnya dan mungkin pula bagi mereka yang

tidak mengakui. Untuk kemungkinan kedua ini maka maknanya

sebagai pencegatran dan ancaman. Dari hadits tentang besarnya dosa

perbuatan ini dapat disimpulkan bolehnya mensifati orang yang

menjadi sebab adanya dosa itu, bahwa dia terjerumus dalam dosa yang

paling besar. Dalam hadits ini dipahami pula bahwa hukum dasar dari

segala sesuatu adalah mubatr hingga datang syariat yang

menyelisihinya.
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Kedua, hadits Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan melalui

Ishaq, dari Affan, dari Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Abu An-

Nadhr, dari Bisr bin Sa'id. Ishaq adalah Ibnu Manshur berdasarkan

perkataannya, "Affan dan Ishaq bin Rawahaih menceritakan kepada

kami." Disamping itu, Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur Abu

Khaitsamah, dari Affan. Sekiranya ini adalah riwayat Ishaq tentu dia

tidak akan berpaling darinya.

'r-;; :a:l (Membuat knmar). Kebanyakan periwayat menukil

dengan redaksi, afiL (Kamar) namun Al Mustamli menukil dengan

redaksi, a:yl, dankedua kata ini memiliki makna yang sama.

W g2 (Dari perbuatan katian).Dalam riwayat As-Sarakhsi

disebutkan dengan redaksi, '€b fulah knlian), dan keduanya

semakna. Sebagian dari penjelasan hadits ini sudah dipaparkan dalam

bab sebelum bab kewajiban takbir. Imam Bukhari menyebutkan bab-

bab tentang sifat shalat, lalu menyebutkannya di tempat itu dari Abu

A'la, dari Wuhaib. Semua pelajaran yang dapat diambil sudah

disebutkan dalam syarah hadits Aisyah yang semakna dengannya

dalam bab meninggalkan shalat malam, pada pembahasan tentang

shalat tahajjud.

Adapun yang berkaitan dengan judul bab dari hadits ini adalah

apa yang dipahami dari pengingkaran Nabi SAW atas takalluf
(pembebanan diri) yang mereka lakukan dengan berkumpul di masjid

saat shalat malam yang belum ada persetujrumnya.

Ketiga, hadits Abu Musa Al Asy'ari. Hadits ini berkaitan

dengan bagian pertama kandungan judul bab, demikian pula dengan

hadits keempat, kedelapan, dan kesembilan, dia berkata: lt J;'i #
;jb tr.;rt * vlki ut vS i;rl ,f 'pi * ln' ,,l; (Rasutuuah

SAW pernah ditanya tentang beberapa perkara yang tidak disukai

beliau. Ketika merekn banyak bertanya maka beliau pun marah.")
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Dari pertanyaan ini diketahui apa yang telah dikemukakan dalam

tafsir suratr Al Maa'idah tentang hal-hal yang dimaksudkan oleh

firman Allah, i*i * rrif'S I (Janganlah kamu bertanya tentang

sesuatu). Di antarauya pertanyaan seseorang, 'Dimana untaku?' dan

pertanyaan tentang 'al bahirah' dan 'as-sa'ibah', pertanyaan tentang

waktu kiamat, pertanyaan tentang haji apakah wajib di setiap tahun,

begitu pula permintaan agar merubah bukit Shafa menjadi emas.

Dalam hadits Anas yang berasal dari riwayat Hisyam dan lainnya, dari

Qatadah, darinya disebutkan hadits seperti yang tercantum pada

pembahasan tentang doa dan fitnah, bahwa mereka pernah bertanya

kepada Rasulullah SAW hingga menimbulkan banyak pertanyaan."

*.b (Annnyalah kepadalat). Dalam hadits Anas disebutkan,

'E 
"a3. 

lt :6'* ,iiu I ,Jui ;,Jt .*i (Beliau kemudian naik

mimbar dan bersabda, "Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang

sesuatu melainkan alar akan menjelaskannya kepada kalian.") Dalarn

riwayat Sa'id bin Basyir, dari Qatadah yang diriwayatkan oleh Abu

Hatim disebutkan , ,J'it *b|ti'$ tt| ]Ur j:al ];tlr *ti'i Af
'o:b'Ji4i :e f Ju-bi "*i',i,i" P a;ur f ia (Betiau ketuar di

suatu hari ketika matahari condong lalu shalat Zhuhur, ketika

memberi salam beliau berdiri di atas mimbar, lalu menyebutkan

tentang Hari Kiamat, kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa ingin

bertanya tent ang s esuatu malca hendaknya menanyakannya. " )
,gri n !, l?,, t;- :Jrit &,) ?vi (Seorang taki-taki berdiri dan

berlrata, "Wahai Rasulullah, siapakah bapakht? ') Dalam hadits Anas

dari riwayat Az-Zrfiiri dijelaskan nilmanya. Sementara dalam riwayat

Qatadatr dijelaskan penyebab dia bertanya demikian. Ada yang

mengatakan, "Seorang laki-laki berdiri, dan biasanya apabila dia

bertengkar maka dinisbatkan kepada selain bapalanya." Saya telah

menyebutkan pula nama penanya kedua dan dia adalah Sa'ad. Saya
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telalr menukilnya dari biografi Suhail bin Abi Shalih dalam kitab At-

Tamhid karya Ibnu Abdil Bar.

Dalam riwayat Az-Ztfin sesudah dua hadits berikutnya

disebutkan, lrlr :Jti tirr ipi i-,Ps ,fi ,|yt #yiui' (Maka seorans

laki-laki berdiri kepadanya dan berlata, "Dimana tempat masuklat

wahai Rasulullah?" Beliau meniawab, "Neraka.') Saya belum

menemukan nama laki-laki ini dalam satu pun jalur hadits. Seakan-

akan mereka sengaja menyembunyikalmya untuk menutupi aibnya.

Ath-Thabarani menyebutkan dari hadits Abu Firas Al Aslami sama

sepertinya disertai tambahan, &j' .J ,jri nf 'H, A ",yt {L'i

(Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Apakah aht di surga?"

Beliau menjawab, "Di surga.') Namun saya tidak menemukan nama

laki-laki ini.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan dari riwayat Muslim, Sa olbi
*j:f du"ii trpi tyi1 rvl n,iu-1 :ff.i i,t *: #\,
-itt- 

n ar 'ri" '?ui gesungguhnya Nabi SAW bersabda dalam

khutbahnya, "Tidaklah seseorang bertanya kepadaku tmtang sesuatqt

melainlran alat aknn mengabarkannya, meskipun dia menanyakan

kepadalru tentang bapahrya." Maka Abdullah bin Hudzafah berdiri).

Lalu disebutkan celaan ibunya kepadanya serta jawabannya. Dalam

riwayat ini disebutkan juga, '€t tr JLi hi iui lseorang lakiJaki

berdiri dan bertanya tentang haji),laladisebutkan , 'i3 j:; t;a ?"1

* jV fp U 'ri, uf 'i6 r,itr J?) 6- a 5; ,Jrui (sa'ad mauta

Syaibah berdiri dan berkata, "Siapa aht wahai Rasulullah?" Beliau

bersabda, "Engkau adalah Sa'ad bin Salim maula Syaibah.')

Disebutkan pula, 16t g :J'6 e$i'ii ,Jui *l q.b ,yt'fr;l (Seorang

laki-laki dari bani Asad berkatc, "Dimana alat?" Beliau menjawab,
"Di Neraka. ") Setelatr itu disebutkan kisatr lJmar, maka turunlatt

fimran Allah, ;r:;ri ,f $U t $i i;lt r$ s- !ruai orans-orans
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beriman, janganlah kamu menanyakan [kepadan NabimuJ tentang

hal-hal).

Nabi SAW melarang 'katanya' dan 'katanya' serta banyak

bertanya. Berdasarkan tambahan ini diketahui jelas bahrra kisah ini

menjadi sebab turunnya ayat, iy 'F3J '* 'tty ,*l 7 rlrZs I

(Janganlah kamu menanyaknn [kepada Nabimu] tentang hal-hal yang

jika diterangkan kepada lcamu niscaya menyusahknn kamu). Sebab

.kesusahan' pada orang ini disebutkan dengan tegas, berbeda dengan

yang terjadi pada Abdullah bin Hudzafah yang bisa saja ada, yakni

sekiranya ditakdirkan kenyataannya dinisbatkan kepada selain

bapaknya, lalu dijelaskan tentang bapaknya yang sesungguhnya,

niscaya aib ibunya akan terbongkar. Hal ini dinyatakan oleh ibunya

ketika mencelanya karena mengajukan pertanyaan itu, seperti yang

telah disebutkan pada pembatrasan tentang fitnah.

,-:A,tt 'u *i *v ltt * :, J:yi *t. 6';L Gij iln (Ketikn

(Jmar melihat kemarahan pada wajah Rasulullah sAW). Dalam hadits

Anas disebutkan bahwa para sahabat memahami hal itu. Dalam

riwayat Hisyam disebutkan , ,#- Yl Gtil d) ,fi F $$ (Ternvata

setiap taki-laki menutupi kepalanya dalam kairyWy sambil menangis).

Dalam riwayat Sa'id bin Basyir disebutkan, 
'i ii 

q:'6- i;.U;bi ryLt
'r,.zi> Qlereka mengira yang demikian menielang un$an yang telah

tiba). Sedangkan dalam riwayat Musa bin Anas dari Anas 
-yuyg,

telah disebutkan dalam tafsir surah Al Maa'idah- disebutkan, fl&i;t

,*'& #'tt') (Mereka menutup kepala-kepala mereka dan mereka

terisak).Imam Muslim menambahkan melalui jalur ini, * ;t U'l

'+ 'iai ?i Pi *v ht & l' )*i ettl lnaaruon datung atas

sahabat-sahabat Rasulullah SAW suatu hari yang lebih dahsyat dari

hari itu).
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ht? l' . 
',+F 6l:Sri lota berluta, "sungguh kita bertobat

kepada Allah Azza wa Jalla). Dalam riwayat Az-Z;.fin diberi

tarnbahan, l3L1 ;:;,1;.1ti; PLl"lti f, * *: :Jui f3 ,F'#'!F
(Umar kemudian bersumpah di atas kedua lututnya lalu berkata,

"Kami telah ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan

Muhammad sebagai Rasul. ') Dalam riwayat Qatadatr disebutkan pula

tambahan, f, ? b !ur\i; 6ami berlindung kepada Allah dari

keburukan fitnah). Selain itu, dalam riwayat Mursal As-Sudi yang

dikutip oleh Ath-Thabarani disebutkan redaksi seperti kisatr iA, $1iui

6 ly ,pj ,lai el #'fr glmo, kemudian berdiri lalu mencium

kaki beliau dan berkata, "Kami telah ridha Allah sebagai Tuhan.')

Namun dalam redaksi selanjutnya ditambatrkan, tib'r-Lb'6 r6C1 9iVu.i
a, ',.-.ia,..- \

ei ,f )'.ij- e iUb ilrr (Al Qur'an sebagai imam, berilah maaf dan

Allah pasti memberi maaf kepadamu. Umar terus seperti itu hingga

beliau ridha).

Pelaiaran vang dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran selain yang

berkaitan dengan judul bab, yaitu:

1. Para sahabat memperhatikan keadaan Nabi SAW dan

tingginya kasih sayang mereka terhadap beliau ketika sedang

marah, karena kekhawatiran terhadap urusan yang umum

sehingga menimpa mereka semuanya.

2. Sikap Umar membujuk Nabi SAW.

3. Boleh mencium kaki seseorang.

4. Boleh marah ketika memberi nasehat dan boleh murid boleh

berlutut di hadapan perrbimbin$ya, demikian pula pengikut

di hadapan orang diikuti, ketika minta suatu kebututran.

FATHI'L BAAru - 89



5. Anjuran berlindung dari fitnah ketika terjadi sesuatu yang

mengisyaratkan akan terj adinya fitnah.

Menggunakan kalimat berpasangan dalam doa, seperti

perkataan Ilmar, 'Berilah maaf dan Allah pasti memberi maaf

kepadamu', karena Nabi SAW telah diampuni Allah

sebelumnya.

Ibnu Abdil Barr berkatq "Imam Malik pernah ditanya tentang

makna larangan banyak bertanya, maka, dia berkata, 'Aku

tidak tahu, apakah larangan itu berkaitan dengan sikap kalian

yang bertanya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi atau

meminta harta kepada manusia'. Yang lebih kuat adalah yang

pertama. Sedangkan yang kedua tidak ada arti membedakan

banyak dan sedikit. Bukan dari segi boleh atau tidak boleh.

Ada yang mengatakan, mereka biasa bertanya tentang sesuatu

dan mendesak hingga diharamkan. Kebanyakan ulama

berpendapat bahwa maksud larangan banyak bertanya adalah

berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan

prediksi-prediksi." Sebagian masalah ini sudah dipaparkan

pada pembahasan tentang ihnu.

Keempat, hadits tentang Muawiyatr dan Al Mughirah yang

diriwayatkan melalui Musa, dari Abu Awanah, dari Abdul Malik, dari

warrad. Musa adalah Ibnu Ismail, dan Abdul Malik adalah Ibnu

Umair.

* U3: (Dan dia menulis kepadanya). Redaksi ini berkaitan

dengan redaksi, *1.'# (Mapa dia pun menulis kepadanya). Hadits

ini dinukil secara maushul melalui jalur sebelumnya. Kebanyakan

periwayat telah menyebutkan masing-masing dari kedua hadits ini

secara terpisatr. Maksud penyebutannya di tempat ini adalah beliau

melarang ,katanya' dan 'katanya' serta banyak bertanya. Sedangkan

maksud 'banyak bertanya' sudah disebutkan pada pembahasan tentang

kelembutan hati, yakni apakah ini khusus berkenaan dengan harta,
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atau hukum, atau lebih umum dari itu. Namun yang lebih tepat adalah

dipahami secara umum, akan 'tetapi untuk hal-hal yang tidak

dibutuhkan oleh si penanya, seperti yang telah disebutkan

sebelumnya. Penjelasan hadits pertama telah dipaparkan pada

pembahasan tentang doa dan yang kedua pada pembahasan tentang

kelembutan hati.

Kelima, hadits Anas RA yang diriwayatkan melalui Sulaiman

bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Tsabit.

,-;i3t f q ,iui'# 'r & (Kami berada di sisi (Jmar,

maka dia berkata, "Kami dilarang membebani diri.') Imam Bukhari

menyebutkarulya secara ringkas. Al Humaidi menyebutkan bahwa

dikutip dalam riwayat lain dari Tsabit, dari Anas, <ff:ry$ ,'Gt'P'oi

*a tal G ,)'6')t vai; ,; ,itt'j tt+lr r; :)ui 1tranwa (Jmar membaca,

"Wa faakihatan wa abbaa", maka dia berlcata, "Apakah itu abbaa? "
(Jmar kemudian menjawab, "Kita tidak dibebani -atau dia berkata-
kita tidak diperintahknn terhadap hal ini.')

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia disebutkan dalam riwayat Al
Ismaili dari Hisyam, dari Tsabit. Lalu dia meriwayatkannya dari

Yunus bin Ubaid, dari Tsabit dengan redaksi, li;st i.'frJTl.;'ot
,;i<1,, #t f 4 ,'* Jui ,<$s ry'6i> ,l:}',* (Bahwa seorans

laki-laki bertanya kepada Umar bin Al Khaththab tentang firman
Allah, "Wa faakihatan wa abbaa." Mal(a Umar berlmta, "Kita

dilarang untuk berlebihan dan membebani diri.') Bagian ini lebih

tepat jika dijadikan pelengkap bagi hadits yang dikutip Imam Bulfiari.
Namun lebih tepat lagr apa yang diriwayatkan Abu Nu'aim dalam

kttab Al Mustalcraj melalui jalur Abu Muslim Al Kujji, dari Salman

bin Harb (guru Imam Buk*rari dalam riwayat ini), dengan redaksi yang

berasal dari Anas RA, ,"F ,?6) Ui ,* e W # P '+ &
,;i33rt ,f q ;6 :i'6 6 rll' ti tr:ry u ,'4gtit tg :Jui <ft: 6'6:>
(Kami pernah berada di sisi (Imar saat dia sedang mengenakan baiu
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yang di bagian belakangnya terdapat empat tambalan. Dia kemudian

membaca "Wa faakihatan wa abbaa." Setelah itu dia berkata,

"Adapun faakihah (buah-buohan) sudah kita ketahui. Lalu apa abbaa

itu?" Dia kemudian berkata, "Menjauhlah, kita dilarang untuk

membebani diri.')

Abd bin Humaid meriwayatkannya dalam tafsimya dari

Sulaiman bin Harb melalui sanad ini sama sepertinya tanpa ada

perbedaan. Dia meriwayatkan pula dari Sulaiman bin Harb, dari

Hammad bin Salamatr, sebagai ganti Hammad bin Zud.Lalta sesudatt

redaksi, ti+tr f (Apakah abbaa itu?)Diaberkata, id rs'oi;e '71;: S-

'*\t ,ttU 1'oi 'alb q giiJt (Wahai putra ibu (Jmar, ini adalah

membebani diri, tidak ada sanksi bagi dirimu bila tidak tahu apakah

abbaa i/z). Sulaiman bin Harb mendengar dari kedua Hammad itu
sekaligus, namun beliau lebih khusus mendengar dari Hammad bin
Zud, maka jika dia berkata, "Hammad menceritakan ke,pada kami."
Maksudnya adalatr Ibnu Zaid. Apabila maksudnya Hammad bin

Salamah maka nurmanya akan disebutkan secara lengkap.

Abd bin Humaid meriwayatkan pula dari Shalih bin Kaisan,

dari Az-Zuhri, dari Anas, 
.dr1 T:"g"barkan kepadanya bahwa dia

mendengar Umar berkata, ti t.tn..lt 'i,i $i -$ jy bi I W qf6

;fi. v rrrit,i,iiS' lt p rii ,iri j s{- ,tu,g ub ji j {,+\r ai ad?

yqi' tb 'U € @o anbatna fiiha habban wa inaban -hingga
firman-Nya- wa abbaa, maka dia berlata, "Semua ini telah kita

ketahui, lalu apaknh abbaa itu?" dia kemudian melemparkan tongkat

yang berada di tangannya dan berkata, "Demi Allah, ini adalah

pembebanan diri, ilatilah apa yang telah dijelaskan kepada lrnmu

dari Al Qur'an.') Selain itu, Ath-Thabari juga meriwayatkannya

melalui dua jalur dari Az-Zuhri, dan dia berkata pada bagian akhimya,

yqi' ,J F ;5. t ttiit (Itutilah apa yang dijelastcan kepada kamu

dalam Al Qur'an). Dalam redaksi lain disebutk M, 6t gr'J*j € ,;.O
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ttl;j I {Apa yang telah dijelasknn kepada kalian mala berpeganglah

dengannya, dan apa yang tidak dijelaskan makn tinggalkan).

Abd bin Humaid meriwayatkan pula dari Ibrahim An-Nakha'i,

dari Abdurrahman bin Zaid, '1& Fi: t16 ,,ft$ti' ,* #'l?.lAt'ot
1\i:Su, @ Pi oii',- (Bahwa seorang laki-laki pernah bertanya

lrepada (Jmar tentang faakihah dan abbaa. Ketika (Imar melihat

merelra berkomentar makn dia pun datang menemui mereka dengan

membawa cemeti). Dinukil melalui jalur lain dari Ibrahim An-

Naklra'i, dia berkata , t? ,,5 tl'lr r; ,J4 <f:i 6'6i> ,i":ilt fJ'it?
t ri ri1 # :u'ql'ti e $i',tt,li3, d,s'ol,f. ,{ Sut ,$1

ilrlf I q I' yq e (Abu Bakar Ash-Shiddiq membaca, "Wa

faakihatan wa abbaa." Maka ada yang bertanya, "Apakah abbaa

itu?" Lalu ada yang menjawab "Ini dan itu." Abu Bakar kemudian

berlata, "Sunggult ini adalah pembebanan diri, bumi mana yang
menopangla4 atau langit mana yang menaungiku, jika alat

mengatalran dalam kitab Allah apa yang aht tidak tahu.')

Riwayat ini terputus antara An-Nakha'i dan Ash-Shiddiq.

Selain itu, dia meriwayatkan pula melalui Ibratrim At-Taimi, 5i.6.1'ol

# :u ',ti ,i,It $ c'q\t * ,b (Bahwa Abu Bakar ditanya,

"Apalrah abbaa itu?" Dia menjawab, "Langit mana yang
menaungilcu.') Lalu disebutkan redaksi seperti tadi. Tetapi riwayat ini
terputus. Hanya antara keduanya bisa saling menguatkan. Al Hakim
meriwayatkan dalam tafsir surah Ali Imran dalam kttab Al Mustadrak

melalui Humaid, dari Anas, dia berkat4 :lib;6. Jui &t ry'6i> ?i:j
ti.: * i"F a; rbi r,ta'u tfit ,p Jtit dil; :"r*;i. Jtt3 ,ri5 (Umar

membaca "Wa faakihatan wa abbaa", lalu sebagian mereka berlmta,
"Malrsudnya ini." Sedangknn sebagian lagi berkata, "Maksudnya

ini." Umar berkata, "Tinggalkanlah kami dari yang seperti ini, lutni
beriman terhadapnya, semuanya berasal dari sisi Tuhan kami.')
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Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Musa bin Anas dengan

redaksi yang serupa. Lalu diriwayatkan dari Muawiyah bin Qunah
dan dari Qatadah, keduanya dari Anas dengan redaksi yang serupa.

Disebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah menafsirkan kata abbaa di sisi

Umar. Abd bin Humaid meriwayatkan pula dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata: atb ijt ,ji (Umar mendekatkan Ibnu Abbas), lalu

disebutkan redaksi seperti kisah sebelumnya dalam tafsir surah Al

Fath, dan pada bagian akhimya disebutkan , (biat CZ tl11 ,;W S'6i

ictr .1iti t'q\6 ,?51 d.}b"tixJr$ ,J'6 <ffi> l5 jt(Attah berfirman,

"fnna shababna al maa'a shabbaa [sungguh Kami telah menuangkan

air dengan sebenar-benarnyal -hingga firman'Nya- wa abbaa."

Maka dia berkata, "Ketujuhnya adalah rezeki bagi anak keturunan

Adam, dan abbaa adalah apa yan dimakan hewan ternak.')

Namun tidak disebutkan pengingkaran Ibnu Umar atas tafsiran

ini. Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yangshahih dari Ashim

bin Kulaib, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Al Abbaa

adalatr apa yang ditumbuhkan bumi dari apa yang dimakan hewan

ternak dan tidak dimakan manusia."

Diriwayatkan dari sekelompok tabiin sama sepertinya.

Kemudian diriwayatkan melalui Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, melalui sanad yarrLg shahih, dia berkata, "Al Abbaa adalah

buatr-buatran yang masih segar." Penafsiran ini diriwayatkan Ibnu Abi

Hatim dengan redaksi, "Faakihatan wa abba, dia berkata, 'Buah-

buahan segar'." Seakan-akan hilang dari catatannya redaksi, "Dan

yang telah kering." Dia mengutip pula dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas

dengan sanad yanghasan, "Al Abbac adalatr rerumputan untuk hewan

ternak."

Selain itu, ada perkataan lain yang dinukil dari Atha', dia

berkata, "segala sesuafu yang hrmbuh di permukaan bumi, maka ia

adalatr abbaa." Atas dasar ini maka ia termasuk kata umum yang

dimaksudkan untuk sesuatu yang khusus. Begitu pula dinukil dari
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Adh-Dhahhak, dia berkata, "Al Abbaa adalah segala sesuatu yang

ditumbuhkan bumi selain buah-buahan." Pernyataan ini lebih luas

cakupannya dari yang pertama. Lalu disebutkan oleh sebagian pakar

bahasa Arab bahwa al abba adalah tempat penggembalzull secara

mutlak.

Catatan

Sikap Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini di akhir bab

merupakan pandangannya yang menyatakan bahwa perkataan

Salrabat, t,f qcami diperintah) atau t$ (kami dilarang) memiliki

hukum yang sama dengan yang dinisbatkan langsung kepada

Rasulullah SAW, meski periwayafirya tidak menisbatkan secira

terang-terangan kepada Nabi SAy. Oleh karena itu, dia

membatasinya dengan perkataan, ,;i1lt ,f $ (Kamt dilarang

membebani diri), dan kisahnya dihapus.

Keenam, hadits Anas bin Malik RA yang diriwayatkan melalui

Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dan dari Mahmud, dari Abdunazz*,
dari Ma'mar, keduanya dari l -Z;uhn. Hadits ini berkaitan dengan

bagian ketiga dan juga keempat, dan ia semakna dengan hadits

keempat, dimana penjelasannya sudah dipaparkan sebelumnya. Imam

Bukhari menukilnya melalui dua jalur dari Az-Ztthi, lalu dia

menyebutkarmya di tempat ini menurut redaksi Ma'mar, dan dalam

bab "Waktu Zhuhur" pada pembahasan tentang shalat menurut redaksi

Syu'aib, tapi kedua versinya saling berdekatan. Di tempat ini

d.isebutkan,i$t ]r:er-lr 
'$6 

lOrong-orang Anshar kemudian banyak

menangis).Ini adalah riwayat Al Kasymihani.

Sementara dalam riwayat lainnya disebutkan, i., ;rb '$6

(l{anusia kemudian banyak mmangis), dan versi ini lebih tepat.

Demikian juga redaksi yang tercantum dalam riwayat Ma'mar dan

lzinnya. Setelah itu disebutkan di tempat ini tentang Hari Kiamat dan
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disebutkan bahwa menjelang kedatangan Hari Kiamat terjadi beberapa

perkara besar. Di tempat ini ditambahkan, tr$fi ;-l :,lul &')'?Vt
(Seorang laki-laki berkata, "Dimana tempatlail') Sementara di

tempat ini disebutk*r,'1?:) W) (Dan Muhammad sebagai Rasul).

Tetapi dalam riwayat Syu'aib, V "U} (Dan Muhammad sebagai

Nabi). Lalu disebutkan, *v \, * At it'i'fr '1J.i J'6't |*,i
d)i ,*) (Beliau kemudian diam ketika (Jmar mengatakan hal itu.

lalu Nabi SAW bersabda, "Uii. ") Semua ini tidak tercantum dalam

riwayat Syu'aib.

Al Mubarrad berkata, "Apabila seseorang selamat dari bahaya

maka yang diungkapkan kepadanya 'Ulii laka'."

Maksudnya, hampir-hampir saja kamu binasa. Sedangkan yang

lain berkata, "IJngkapan tersebut bermakna tekanan dan ancaman."

Ketujuh, hadits Anas dari riwayat anaknya Mus4 darinya, dan

disebutkan secara ringkas, dan kandungarmya sudah dipaparkan

sebelumnya.

Kedelapan, hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan melalui

Al Hasan bin Shabah, dari Syababah, dari Warqa', dari Abdullah bin

Abdurrahman. Warqa' adalatr Ibnu Umar Al Yasykuri, dan syaikhnya

Abdullah bin Abdurrahman adalah lbnu Ma'mar bin Hazm Al Anshari

Abu Thuwalah yang masyhur dengan nama panggilannya.

l*AA- 16' G- U (Manusia akan senantiasa saling

bertanya). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, ofU- (Mereka

bertanya). Sementara redaksi yangdikutip oleh Imam Muslim dalam

riwayat Urwalr dari Abu Hurairah, o,irla-'atititl-li (Manusia akan

s el alu b ert any a-tany a).

,:e ,f i.e ?s va (Ini adalah Allah; Pencipta segala sesuatu).

Dalam riwayat Urwah disebutkan, 'jlai Xir 'rie t5 (ni Attah
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menciptakan ciptaan).Imam Muslim meriwayatkan pula dan dikutip

oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang awal mula penciptaan

dari urwah,,y,,;V- ;; tk 5 $r * V,iW'f't;f 'il glri,ti.:xt' g,U

leti|f $yetan aknn mendatangi seorang hamba atau salah seorang

kamu dan berkata, "Siapa menciptakan ini dan itu?" Hingga dia

mengatakan, "Siapa yang menciptalcan Tuhanmu? ') Dalam riwayat

Muslim disebutkan dengan redaksi, ?tt ,5fi ,f :\t * ;,;ir;3^lr * V
(Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Dia

menjawab, "Allah.') Imam Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan

dari hadits Khuzaimatr bin Tsabit dengan redaksi serupa.

Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari

Abu Hurairah, (fu hr rii )i'fr & (Hingga mereka berkata, "Ini

Atlah yang menciptalcan kita.") Dia mengutip pula dari Yazid bin Al

Ashm, darinya, irt F ',lv h, ,i'* ,;; (Hingga mereka berkata,

"Allah menciptakan segala sesuatu.') Dalam riwayat Al Mukhtar bin

Fulful dari Anas, dari Rasulullah SAW disebutkan, 'oy ,kt "9 itt SA

eut'ev hr r.r ,tjg- & t?i v? t ,J:, JtJ Yatrl 6taon Azza wa

Jatta berfirman, "sungguh umatmu akan senantiasa berkata, 'Apa ini

dan ini', hingga mereka berkata, 'Ini Allah menciptalan ciptaan'.")

Al Bazzar mengutip dari jalur lain dari Abu Hurairah, )6r jr;; I
'$ og C :A F S hr 36 uii{ (Manusia senantiasa aknn

mengatakan, "Allah telah ada sebelum segala sesuatu, maka siapa

.v-ang sebelum-Nya.")

At-Turabisyti berkata, "Redaksi 6i;.ir lirr ',lV ti; (ini Allah

menciptakan ciptaan), mungkin ini sebagai objek. Maknanya, hingga

dikatakan perkataan ini. Ada yang mengatakan bahwa perkataan ini

bisa saja sebagai subjek yang dihapus predikatnya, yakni karena ia

sudah diketahui. Berdasarkan redaksi pertama, yakni riwayat Anas

lang dikutip Imam Muslim maka redakqi }rr r-f $ni Attah) adalatr
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subjek dan predikat. Atau kata "ini" adalah subjek dan "Allatr"

sebagai penjelas, sedangkan kalimat 'eAr',Y (menciptakan ciptaan)

sebagai predikat. "

Ath-Thaibi berkata, "Kemungkinan pertama lebih tepat, akan

tetapi selengkapnya adalah, 'Ini sesuatu yang telah pasti dan

diketahui'. Artinya, Allah menciptakan ciptaan, dan Dia adalah

sesuatu, sementara segala sesuatu adalah ciptaan, maka siapakah yang

menciptakan-Nya?."

?u, |lV 'ii (Uaka siapa menciptakan Allah). Dalam riwayat

pada pembatrasan tentang awal mula penciptaan disebutkan, 'r7V i
,$; lStopo yang menciptakan Tuhanmu),lalu ditambahkan, A;. $'!

*t ;1ur'J+13 (Apabila telah sampai kepadanya [pertanyaan ituJ

maka hendaklah berlindung kepada Allah dan menyudahi). Imam

Muslim mengutip dengan redaksi, lu, *T 'W & U; b At ,?'
(Barangsiapa mendapati sesuatu dari hal itu maka hendaklah dia

mengatakan, "Aht beriman kepada Allah.') Dalam riwayat lain

ditambahkarr, {4i (Dan para Rasul-Nya). Selain itu, Abu Daud dan

An-Nasa'i memberi tambahan, W.'j...i.ry'r. ..!7!dr hr f( htt ti'fi

W. j ,f- $ (Maka kntakanlah, "Allah Maha Esa, Allah tempat

bergantung segala sesuatu ...surah... lalu hendaklah meludah ke arah

kirinya lremudian berlindung kepada Allah).

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadirs Aisyah, i'bi A} tty
ib }ii- ili; 'ot) {.fli iI l*i ,l,kii u; (Apabita satah seorans

lramu mendapati hal itu maka dia hendalcttya mmgatakan, "Alcu

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, karena sesungguhnya yang

demikian itu dapat menghilangkan hal itu darinya.') Imam Muslim

menyebutkan dalam riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairatr dengan

redaksi serupa yang pertama dan diberi tambatran, lf ,r*;ir ,t St qi
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qrg\r'U ",y,i| 11$ (Ketika ahr berada di masjid tiba-tiba datang

kepadalu beberapa orang Arab badur). Lalu disebutkan pertanyaan

mereka tentang itu, dan beliau pun melempari mereka dengan kerikil,

dia berkata, ;[!? ,ifb (Benarlah kekasihlat).Diamenyebutkan dalam

riwayat Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, i;";j h, O,*
(Benarlah Allah dan Rasul-Nya).

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits Anas terdapat isyarat

tentang celaan sikap banyak bertanya, karena bisa menghantar pada

perbuatan yang terlarang. Seperti bertanya tentang hal-hal di atas.

Sikap seperti ini hanya akan menampakkan kebodohan yang

berlebihan. Sebelumnya telah disebutkan hadits disertai tarrbahan dari

Abu Hurairah dengan redaksi, tk;{r'6 ,:J:tri'€'t-(gii i,ti#lr itil

iu, .*., W i'ni L\;,a, rif ,llr * uit- ,p tk ',tv 
s1, gyetan

senantiasa datang kepada salah seorang kamu dan berkata, "Siapa

menciptakan ini, siapa menciptakan ini, hingga dia berkata, 'Siapa

yang menciptakan Allah?' Apabila salah seorang knmu mendapati hal
itu, maka hendalotya mengatalmn, 'Alat beriman kepada Allah'.")
Dalam riwayat lain disebutkan, ;rriirlr Uf 

-Jri (Itulah intisari

keimanan).

Barangkali inilah yang dimaksudkan para sahabat seperti yang

dikutip Abu Daud dari riwayat Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya,

dari Abu Hurairah, dia berkata, b fL.t {p h' ,}b'4t jl"d$;E
6'01'*,i 6 e;$a'oi'# ,Ct ryt e q 6t!t l?,, s- tjui \6bi
gui;' U-k'lti ti:ii*: s 71 ,Jut ,*. d{t rlrt g!.,sr (Beberapa orans

sahabat datang menemui Nabi SAW. Merelca berkata, "Wahai

Rasulullah, sungguh kami mendapati dalam diri kami sesuatu yang

sangat besar jika kami mengucapknnnya. Kami tidak menyukai bagi
lrnmi dunia bila harus mengucapkan hal itu." Beliau bersabda,

"Apalrah kamu telah mendapatkannya? Inlah intisari iman.')
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari hadits Abbas, ,tt,y:iE'u!Vi'ri;; o rT'o\.;\urd'ovl $,i6 &i+; lo' * dt
y,*it et;tt: q)Jt l.J,:ti' :JG ,y;53'ot (Seorang tahi-taki datang

kepada Nabi SAW lalu berkata, "sungguh alru membisikkan diri
dengan suatu perkara, dimana aku menjadi seekor burung lebih alcu

sulrai daripada harus mengucapkannya." Beliau bersabda, "segala
puji bagi Allah yang mengembaliknn urusannya kepada was-was.')
Kemudian Al Khaththabi menukil maksud 'intisari iman', bahwa ia
adalah yang menjadi ganjalan dalam hati mereka serta mencegah

mereka mengucapkan apa yang dibisikkan syetan, kalau bukan karena
itu maka dia tidak akan merasa berat sedikit pun dalam hati untuk
mengucapkannya, dan karena hal ini mereka mengingkarinya. Bukan
berarti was-was semata merupakan intisari iman. Bahkan ini berasal

dari syetan dan termasuk tipu dayanya."

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat ":;At Cif e y (mendapati

sesuatu pada diri kami), maksudnya adalah keburukan, seperti yang

disebutkan dalam hadits Anas dan Abu Hurairah."

Sedangkan perkataan gr'cJ63 bi '& (terasa berat untuk kami

rnengucapkannya) maksudnya adalah, karena pengetahuan mereka

akan hal itu tidak patut untuk mereka yakini. Sedangkan kalimat, 3ri

ptij-)' Cl* Qr"toh intisari iman) maksudnya adalah pengetahuan

kalian tentang buruknya was-was tersebut dan sikap menentang kalian
untuk menerimanya serta menjauh darinya, maka ia menjadi bukti
keikhlasan iman kalian. Sebab orang kafir akan terus memupuk
perkara mustahil yang ada dalam hatinya dan tidak menjauh darinya.

Sedangkan redaksi dalam hadits lain, $j iur$* (Dia hendalcnya

berlindung kepada Atlah dan menyudahi) maksudnya adalatr

meninggalkan memikirkan bisikan tersebut, dan berlindung kepada

Allah apabila masih saja adabisikan.
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Hilanah di balik hal ini adalah pengetahuan tentang tidak

butuhnya Allah atas segala yang dibisikkan syetan merupakan perkara

dharuri yang tidak membutuhkan dalil dan diskusi. Apabila terjadi

sesuatu dari itu maka ia muncul dari was-was syetan dan ia tidak akan

berakhir. Setiap kali dihadapi dengan dalil maka dia mendapatkan

jalan lain untuk terus menerus dalam kekalutan itu sehingga waktu

berlalu sia-sia. Ini pun bila dia selamat dari fitnahnya. Tidak ada cara

lebih kuat untuk menolaknya selain bernaung kepada Allah dengan

berlindung kepada-Nya, seperti yang difirmankan Allah dalam surah

Fushshilat ayat 36,11 ,*t; tl yO:O, ',y 'e,F- 11$ (Dan jika syetan

mengganggumu dengan satu gangguan makn mohonlah perlindungan

kepada Allah).

Dia berkata ketika menjelaskan hadits yang terdapat redaksi,
. 

^ 
. t ..iii .lt :ffii (Dia hendalcnya mengucapkan, "Allah Maha Esa.')

bahwa ini adalah tiga sifat yang menegaskan bahwa Allah tidak

mungkin sebagai makhluk (ciptaan). Sedangkan kata ahad (Maha Esa)

artinya tidak ada yang kedua bagi Allah dan tidak ada yang seperti-

Nya. Sekiranya Dia adalatr makhluk tentu tidak memiliki sifat ahad

@sa) secara mutlak. Penjelasan tanrbahan tentang masalah ini akan

dikemukakan dalarn hadits Aisyah di awal pembahasan tentang

tauhid.

Al Muhallab berkat4 "Kalimat 'intisari iman' maknanya

adalah mengeluarkan urusan kepada apa yang tidak ada ujungnya. Hal
ini mewajibkan adanya pencipta yang tidak dicipta, karena orang

berfikir yang berakal mendapati mahluk-mahluk semuanya memiliki
pencipta disebabkan adanya pengaruh ciptaan padanya serta hal-hal
baru yang berlaku atasnya. Sementara pencipta berbeda dengan sifat
ini. Maka merupakan hal yang wajib bagi setiap makhluk itu memiliki
pencipta yang tidak dicipta. Inilah intisari iman dan bukan berfikir
untuk mencari-cari pencipta yang pada dasamya adalah tipu daya

syetan untuk mengantarkan kepada kebingungan."
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Ibnu Baththal berkata, "Apabila pemberi was-was berkata,

'Apa ada halangan bila pencipta menciptakan dirinya sendiri?' Maka

dijawab, 'Pemyataan ini sangat bertentangan, karena engkau

menetapkan pencipta dan mewajibkan keberadaannya. Kemudian

engkau mengatakan "menciptakan dirinya" sehingga berkonsekuensi

ketidakadaannya. Menyatukan antara keadaannya; ada dan tidak ada

adalah perkara yang tidak benar karena sangat bertentangan. Sebab

pelaku lebih dahulu keberadaarurya dari perbuatannya, sehingga

mustatril bila sesuatu yang belum ada menjadi pelaku atas suatu

perbuatan'. Hal ini cukup jelas dalam mengurai syubhat, dan ia
menghantarkan kepada intisari keimanan. "

Adapun hadits Abu Hurairah yang disinyalir sebelumnya yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim sangat tepat bila dinisbatkan

kepadanya. Sedangkan redaksi, g|&bi $Yi Cua- o Yi g Y \
gu{!r A* sri 'j6 |f :riiri ,i:ri-qi uj ,j6 gungguh kami

mendapati dalam diri kami apa yang terasa berat bagi salah seorang

kami untuk mengucapkannya. Beliau bersabda, "Kamu telah

mendapatknnnya?" Mereka berkata, "Benar!" Beliau bersabda,

"Ituldh intisari iman.") Lalu dia mengutip hadits Ibnu Mas'ud, '#

gLdyr ',raL;'.!b. ,,Stii *?tlt f pi *v ht ,t* yt'l?j fNoui sAW

pernah ditanya tentang was-was maka beliau menjawab, "Itu adalah

iman yang murni. ') Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud

dan An-Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Ibnu At-Tin berkat4 "Apabila pencipta sesuatu bisa saja

memiliki pencipta, rnaka akan berantai tanpa ada hentinya. Oleh

karena itu, wajib berakhir pada pencipta yang tidak didahului oleh

sesuatu, dan tidak pernah mengalami ketidakadaan. Ini adalah pelaku

danbukan hasil perbuatan, clan Dia adalah Allah."

Al Karmani berkata, "Seperti yang telah diketahui bahwa

mengenal Allah berdasarkan dalil-dalil merupakan fardhu ain
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(kewajiban individu) atau kifayah (berjamaah). Jalan kepadanya

dengan cara bertanya merupakan perkara yang pasti karena ia

merupakan pendahuluan. Akan tetapi ketika diketahui secara dharuri

bahwa pencipta bukan ciptaan, maka bertanya tentang itu merupakan

pembebanan, sehingga celaan itu berkaitan dengan pertanyaan yang

mengarah kepada pembebanan diri. Bila tidak demikian, maka

berusaha mengetahui hal itu dan menghilangkan syubhat merupakan

intisari iman, karena memutuskan adan.' pencipta agar tidak berantai

menjadi keharusan.

Masalah seperti ini telah disebutkan sebelumnya ketika

membicarakan tentang sifat iblis pada pembahasan tentang awal mula

penciptaan. Apa yang disebutkan tentang penetapan kewajiban akan

diulas kembali di awal pembahasan tentang tauhid.

Ada yang mengatakan, permasalahan seperti ini terjadi di

zamafl khalifah Ar-Rasyid sehubungan dengan kisahnya bersama

penguasa Hindia. Orang itu menulis kepada Ar-Rasyd menanyakan,

apakah pencipta mampu menciptakan yang seperti dirinya? Ar-Rasyid

bertanya kepada ahli ilmu dan tiba-tiba seorang pemuda menjawab,

"Pemyataan ini mengandung kemustahilan, karena ciptaan adalah

perkara yang baru (ada setelah dahulunya tidak ada), sementara

perkara yang baru tidak sama seperti perkara yang tidak pemah

didahului tidakadaan, sehingga mustahlil untuk dikatakan, 'Mampu

untuk menciptakan yang sepertinya, atau tidak mampu'. Sebagaimana

halnya mustahil dikatakan kepada yang Maha Kuasa lagi berilmu

menjadi tidak berdaya dan bodoh.

Kesembilaa, hadits Ibnu Mas'ud tentang pertanyaan orang-

orang Yahudi mengenai ruh. Penjelasannya sudah dipaparkan secara

luas dalam tafsir surah Al Israa'.

;it +.' ;b 'ab b?t{' il ,?\'fi lri,;t'*"iea iui laeuau

kemudian berdiri sesaat sambil memandang, maka aku mengetahui

bahwa wahyu sedang diturunkan kepada beliau, maka alat pun
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menjauh darinya hingga wahyu naik). Secara tekstual, beliau memberi

jawaban kepada mereka pada saat itu juga, dan ini menolak

keterangan dalam kitab Maghazi Musa bin Uqbah, dan Siyar

Sulaiman At-Taimi, batrwa jawaban Nabi SAW diberikan setelah 3

hari. Sementara dalam Sirah lbnu Ishaq disebutkan bahwa dia

terlambat hingga 15 hari. Pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini
akan dipaparkan sesudah empat bab.

4. Meneladani Perbuatan Nabi SAW

6rlt.uc'&) * \, * Ut':ir.lsG L{" \, a, ;3 it,f
*v h, ;*'"3t Sw f;t'u A? o$t'tiu ft >
.ff) 4'-t'J ;\,lGi i* .fs ; *e L":iit ;\,*t

c t , a -, ..f'(.^;.lf

7298. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, 'T.[abi SAW pernah

membuat cincin dari emas, maka orang-orang pun membuat cincin

dari emas. Nabi SAW bersabd4 'Sesungguhnya aht pernah membuat

cincin dari emas'. Lalu beliau membuangnya dan bersabda,

'Sesungguhnya aht tidak akan memalminya selamanya'. Maka orang-

orang pun membuang cincin mereka.

Keterangan Hadits:

(Bab meneladani perbuatan Nabi SAW). Dalil pokoknya

adalah firman AUah dalam surah Al Ahzaab ayat 21, ,J F b'g ril
i:;iVf fu J?: (Sesungguhnya telah ada pada tdiril Rasulullah itu

suri teladan yang baik bagimu). Sekelompok ulama berpendapat

tentang wajibnya meneladani perbuatan Nabi SAW karena masuk
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cakupan umum perintah dalam firman'Nya dalam surah Al Hasyr ayat

7,;'):irii?:lt r{$l q (Apa yang diberikan Rasul maka terimalah ia),

dan juga firman-Nya dalam surah Aali Irnraan ayat 31, #- Gyuir!
ht gcutftah alan, niscaya Allah mengasihi kamu), serta firman-Nya

dalam surah Al An'aam ayat 153,i:ji6 1Ua*a ikutilah dia). Sehingga

mengikuti perbuatan Nabi SAW adalah wajib sebagaimana wajib pula

mengikuti perkataan beliau sampai ada dalil yang menunjuk&an hal itu
adalatr anjuran atau kel*rususan beliau.

Ulama lain berkata, "Perbuatan beliau mungkin mengandung

hukum wajib, anjuran serta pembolehan. Maka butuh kepada faktor
lain yang menentukan mana yang dimkasudkan."

Jumhur berpendapat bahwa perbuatan Nabi SAW mengandung

hukum "anjuran" bila tampak sisi yang menunjukkan perbuatan itu
sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sebagian lagi
mengatakan bahwa hukumnya tetap seperti itu meski tidak tampak sisi

taqarntb. Sebagian membedakan antara perbuatan yang terulang dan
yang tidak terulang. Lalu sebagian berkata, "Apa yang dilalrukan Nabi
SAW jika menjelaskan perkara yang global, maka hukumnya sama

dengan perkara mujmal itu; apakah wajib, sunah, atau mubah. Apabila
tampak sisi taqarntD maka kandungan hukumnya adalatr sunah.

Sedangkan yang tidak tampak padanya sisi taqarntb makakandungan
hukumnya adalah mubah. Mengenai persetujuan beliau atas apa yang
dilakukan di hadaparurya menunjukkan bolehnya hal itu. Masalah ini
telah diulas secara terperinci dalam kitab ushul fikih.

Berkaitan dengan hal ini, apabila terjadi pertentangan antara
perkataan Nabi SAW dengan perbuatannya, lalu muncul cabang

hukum yang khusus baginya, ini sudah saya ulas dalam tulisan
tersendiri. Syaikh kami Al Hafrzh Shalatruddin Al Alla'i menulis juga
tentang masalah itu dalam sebuah karya tulis yang bermutu.
Kesimpulan dari apa yang disebutkan ada tiga pendapat, yaitu:
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l. Perkataan lebih didatrulukan karena ia adalah redaksi yang

mengandung makna, berbeda dengan perbuatan.

Perbuatan lebih didahulukan karena ia tidak mengandung

kemungkinan-kemungkinan seperti yang terdapat pada

perkataan.

3. Diperhatikan mana yang lebih kuat. Semua pembahasan ini

berlaku apabila tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan.

Jumhur (mayoritas) lebih cenderung mengambil pendapat

pertama. Alasannya, perkataan mengungkapkan sesuatu yang

dapat diindra dan juga yang dicema akal, berbeda dengan

perbuatan yang khusus untuk perkara indrawi, maka perkataan

lebih sempurna. Begitu pula perkataan disepakati sebagai dalil

dan berbeda dengan perbuatan. Disamping itu, perkataan

menunjukkan makna tanpa bantuan yang lain. Berbeda dengan

perbuatan yang butuh kepada perantara. Mendahulukan

perbuatan berakibat meninggalkan mengamalkan perkataan.

Sementara mengarnalkan perkataan mungkin bersama

pengarnalan apa yang ditunjukkan oleh perbuatan. Maka

perkataan lebih tepat didahulukan berdasarkan tinjauan-

tinjauan ini.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab ini hadits Ibnu Umar

yang diriwayatkan melalui Abu Nu'aim, dari Suffan, dari Abdullah

bin Dinar. Sufyan yang dimaksudkan adalah Ats-Tsauri seperti

ditegaskan AlMizzi.

* .u., ,rf (Dari lbnu (lmar). Dalam riwayat Al Ismaili melalui

jalur train dari Abu Nu'aim melalui sanad-nya disebutkan, g.t L>i,27'

t* @t* mendengar lbnu Umar).

?t C i,ss '{i irt ht e 'r}t r;,iy lorang-orans pun

membuat cincin dari emas). Di dalamnya disebutkan pula, ,,lgi'o-{!
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#;? e$t * ,t$ 'qi U ;l (Betiau kemudian metemparkan

cincinnya dan bersabda, "Sungguh alat tidak akan memalwinya

selamanya". Maka para orang-orang pun melemparkalm cincin-

cincin mereka).Imam Bukhari membatasinya dengan contoh ini untuk

menunjukkan keteladanan mereka terhadap Nabi SAW, baik dalam

melakukan maupun meninggalkan. Tentang cincin emas ini telah

dipaparkan pada pembahasan tentang pakaian.

Ibnu Baththal berkata setelah mengutip perbedaan pendapat

mengenai perbuatan beliau, seraya berdalil yang mendukung mereka

yang mengatakan wajib mengikutiny4 dengan mengutip hadits yang

terdapat dalam bab ini. Karena beliau melepaskan cincinnya dan para

sahabat pun melepaskan cincinnya. Nabi SAW pernah melepaskan

sandalnya saat shalat dan para sahabat juga melepaskan sandalnya.

Ketika Nabi SAW memerintahkan mereka --{alam peristiwa A1

Hudaibiyah- untuk tahallul (keluar dari ihram dengan cara

bercukur), maka mereka tidak segera melaksanakannya karena masih

berharap beliau mengizinkan mereka berperang dan diberi

pertolongan, sehingga mereka bisa menyempumakan umrah tersebut.

Dalam kondisi ini Ummu Salamah berkata kepada Nabi SAW,
-Keluarlah menemui mereka dan cukur rambutrnu serta sembelihlah."

Beliau kemudian melakukan saran ini dan akhirnya ptra sahabat

berse gera men gikutinya.

Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan lebih mendalam

daripada perkataan. Ketika beliau juga melarang mereka melakukan
puasa terus menerus tanpa berbuka, mereka berkata kepadany4 ''!Sl

gli Cl ,;r. ,i* ,l,k,j ('sungguh engkau melatatkannya." Nabi

S4W bersabda, "Sesungguhnya alcu diberi makan dan minum.')
Kalau tidak ada kewajiban bagi mereka mengikuti perbuatan, tentu

beliau akan berkata kepada merek4 "Apa hubungannya perbuatanku

dengan sikap kamu yang membolehkan hal itu?" Akan tetapi Nabi

SAW tidak berkata demikian dan jusfru menjelaskan kepada mereka
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ll l' * tie ti'g) ,1,,# I .r6i' ,Yi ts

bahwa itu sebagai kekhususan baginya. Tetapi semua pemyataan

beliau ini tidaklah menunjukkan kepada pendapatnya tentang

kewajiban mengikuti perbuatan beliau, bahkan ini hanya memberi

makna mengikuti secara mutlak.

5. Sikap Berlebihan, BerseHsih dalam IImu, dan Melampaui Batas

dalam Agama serta Bid'ah yang Tidak Disukai

,JA IA
.gar

Berdasarkan firman Allah, "Wahai ahli kitab, janganlah knmu

melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengl<atakan

terhadap Allah kecuali yang benar." (Qs. An-Nisaa' [4]: 171)

t;u .trtnt; | ::r)-,j t'h, * tolr ,ls :J$;;j ,Jj f
.,#-: i:, c*:. 4i ;t'ed J rs .)-7t:; oi\

a2

*3 ,lL \t ,,u Ut *,pt; :J6 .)C!t ,f f#"C
'i :*, ;r'iit * Ut iGi .JUt fs?r'"; ,#'ti f';-

:A €-;tk '$,j Jrdt?G

7299. Dari Abu Hurairatr, dia berkata, 'Nabi SAW bersabd4

'Jangan kalian melalatkan puosa wishal'. Mereka berkat4

'sesungguhnya engkau sendiri melakukan puilsa wishal'. Beliau

menjawab, 'sungguh alcu tidak seperti kalian, sungguh alat bermalam

diberi makan dan minum oleh Tuhanht" Namun mereka tidak

berhenti melakukan puasa wishal." Dia berkat4 'Maka Nabi SAW
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melakukan puasa wishal dengan mereka selama dua hari atau dua

malaul Kemudian mereka melihat hilal maka Nabi SAW bersabda,

'Sekiranya hilal lebih terlambat niscaya alat aknn tambah atas

kalian'. Se,perti hendak membuat mereka jera."

*,b';rhr'€,r,*r+":J6 €: 4* *,Jr eG\,r
e$ u6+ U nri ,l-:fu:;* *w yr';t u,,

,!y irAf WriV al:Fyr-a ey Gri, ,.irr aq'V'rn-
-^A *3 V-o W,->:-t-1',r* dk A k'U'?"';,-*Jt Qtit:

,c

l4^' l)l r
.,

i ts{: .Yu Yil1i .vu vi G? 4 h, J?;t 6bui obt, ii;1t:J, lnr

ir ^a $;t il;J';-i ";r.pcf
^A ))3 W';-i ? .pcf va ;u-,i+r :

a

. n .o tl. J4^. ^l -Jl ar5LJ', t

.t'ret)G74ht,h

y ,Qtiy, .rtv;r.i*k L h' $;-r';#l a60*>a,,
| ji*i u1ti is-*ary "br oii p *; pst j$. C'i Jt:j

7300" Dari Ibrahim At-Taimi, bapakku menceritakan

kepadaku, dia berkata: Ali RA pernah ber**rutbatr di atas mimbar yang

terbuat dari batu bata dan di atasnya ada pedang serta lembaran-

lembaran yang tergantung dia berkat4 'Demi Allah, tidak ada pada
kzmi dari kitab yang dibacakm kecuali kitab Allah dan apa yang ada

dalam lernbaran ini." Kemudian dia membeberkannya dan ternyata di
dalamnya terdapat ketentuan umur unta (yang mesti dizakati). Begitu
pula di dalamnya disebutkan bahwa Madinah adalah haram dari k
hingga tempat ini. Barangsirya mengadakan suatu kejatratan di
dalamnya maka dia memperoleh laknat Allah, malaikat, dan manusia

semumya- Allah tidak akan menerima pernbelaan dan tidak pula

tdnrsan darinya. Di dalamnya disebutkan juga jaminan bagr kaum
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muslimin adalah satu yang berlaku bagi orang paling rendah di antara
mereka. Barangsiapa mengkfiianati seorang muslim maka dia
memperoleh laknat Allah, malaikat, dan manusia semuanya. Allah
tidak akan menerima pembelaan dan tidak pula tebusan darinya. Lalu
di dalarnnya disebutkan, bahwa barangsiapa berwali kepada suatu

kamum tanpa izin dari para maulanya (mantan majikannya) maka dia
memperoleh laknat Allall malaikat, dan manusia semuanya. Allatr
tidak akan meirerima pembelaan dan tidak pula tebusan darinya."

;aht *Ut &,&ht *2.,qGUG:Ju,t\t,e
* t rlb h,'u It U; * U'^Y' ;:fr') *'*L; q *3
jt:t, ,:^Li :dt f o'.J,!lfr yi ,St; c :JG n 1r' :'r;t

*';V!*i,:1u;r<*i
7301. Dari Masruq, dia berkata: Aisyah RA berkata, 'T.[abi

SAW pernah melakukan sesuatu yang dianggap rendah dan dijauhi
oleh suatu kaum. Ketika hal itu sampai kepada Nabi SAW maka
beliau pun me,muji Allah lalu bersabda, 'Apa urusan orang-orang
menjauhi sesuatu yang alru lalatkan. Demi Allah, sungguh alat lebih
tahu tentang Allah di antara mereka, dan lebih talai kepada-Nya
dibanding mereka'."

i* 6 7: F f W_ of et;jr',6 :JG is$, €)i it *
I L;\urt3:';1 

'.,bf f q i, &;JLbt * 4t*
f<1 f Jui ,yf;,ivr ,G?: ,Et*- ,l €f )ylt ,*rv'.k ti .id,uil,; L\ti t1 ,? JLti .dV i>\ri C1 :r3,
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: 'Fi U$, ,4fi 6; :,!;t *:t ;)L h' *f" 4, +,1#rht

*i;.r^r, *:Y;r[H';**|ffi ,ii
tla **r*:r rlb\t*'4tL*ttt,-f O *-fj

'@ ;L,^i::.;_ I -lltr €ik
TA2. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata" 'Tlampir saja

kebingungan membinasakan Abu Bakar dan Urnar. Ketika Nabi SAW

didatangi utusan bani Tamim, maka salah satunya menunjuk Al Aqga'

bin Habis Al Hanzhali saudaraku bani Mujasyi', sementara satu lagi

menunjuk lainnya. Abu Bakar kemudian berkata kepada lJmar, 'Tak
ada yang engkau inginkan kecuali menyelisihiku'. LJmar berkat4
'Aku tidak ingin menyelisihimu'. Maka suara mereka menjadi t ttgg
di sisi Nabi SAW dan turunlah ayat, 'Wahai orang-orang beriman,

janganlah kamu mengeraskan suara-suara kamu di atas suara nabi -
hingga firman-Nya- Maha Agung'.

Ibnu Abi Mulaikah berkat4 "Ibnu Az-Ztbur berkat4 '|l[eka
Umar sesudah itu --dia tidak menyebutkannya dari bapaknya yakni

Abu Bakar- apabila dia menceritakan kepada Nabi SAW suatu

cerita, maka dia menceritakannya seperti pemilik rahasia, 6"1i2u fi'lak
mendengamya hingga memperjelasnya'."

:tb; G JG pj itLbt *A at J?r'uf ,A'prii -*.s;;7

c ?E ,tt f (t Lt,'J ,ru;; iE ./()L)'jA 1 (: ri)
k (: tl] :Jw :Jt"!'';-L',5 :94, u o6t * t'*d
J ?tt til. f. 6 Ll ;5 ",:.t'.iiiJqG uu,,6ur 1:,!'
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.t;r,**\
TA3.Dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullatr SAW

bersabda ketika sakitny4 "Peintahknn Abu Balmr shalat mengimami

orang-orang.- Aisyah berkata ter{ku berkata, 'sungguh apabila Abu

Bakar berdiri di te,mpatuu maka tidak bisa memperdengarkan kepada

orang-orang karena menangis. Perintahkanlah Abu Bakar shalat

mengimami orang-orang'. Beliau bersabda, 'Perintahftan Abu Bakar

shalat mengimami orang-orang'. "

Aisyatr berkata ".,{ku berkata ke,pada Hafsha}r, 'Katakanlah

batrwa apabila Abu Bakar berdiri di tempatmu maka dia tidak bisa

memperdengarkan kepada orang-orang karena menangis, maka

perintahkan Umar shalat mengimami orang-orang." Hafshah

kemudian melakukannya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh

lramu adalah sahabat-sahabat Yusuf, perintahknn Abu Baknr shalat

mengimami orang-orang." Hafshatr berkata kepada Aisyah, "Aku

tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu."

/.fc jyeFt;:;ie ,tu €yilt * i,b *
d'J-, ,r. f-fi '^t*5 yA, yj),t e 'L3 )A) U-?ti ,Jw'a*

*a?,t*Ut;rtxtu *ir!?\t* *r Ji' €G6.

ei*L\t.u $rLli?6 €G'e:,tt6.Gi gr;ir S*':

;c" ,:r*i *bt * "4tk{lti ,iii6 $;;.Jit;i
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,,rj'&i;,r l;f '*:'i S* fG'oi; ar;:t Jt.;fu;$ si
tr.i' J?, t;- W Uk ,i*it;. ,G\e fi* ry-v"t
y rtlgt4 *:, *L ir' &,4t r;U ;, We .Lkf
oy a';,Y:i ,*t *a \t & ',i, Sttt .stlit G'-fut
y *i*',:1j ,,.4k ii yf irrf x t;i "h 

t:;s ';5 y.'*ir;
a'

,* y -ir^; .W'6:* ii !f ';i)" $b*i";"-i
",;$jr r\t

73E4.Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata: Llwaimir Al
Ajlani datang kepada Ashim bin Adi, dia berkata, 'Bagaimana
pendapatnu seorang laki-laki me,ndapati seorang laki-laki $ain)
bersama istrinya, lalu dia membunuhnya, apakah kamu membrmuhmya

dengan sebab itu? Tanyakanlah rmtukku wahai Ashim kepada

Rasulullah SAW." Maka dia menanyakannya dan Nabi SAW tidak
menyukai pertanyaan-pertanyaan (seperti ltu) serta mencelan5ra

Ashim kembali dan mengabarkan kepadanya batrwa Nabi SAW tidak
menyukai pertanyaan-pertanyaan (seperti rtu). Uwaimir berkat4
'Demi Allah, sungguh aku akan datang kepada Nabi SAW." Dia
kemudian datang sementara Allah telah menurunkan Al Qur'an
sepeninggal Ashim. Beliau bersabda kepadanya, "Allah telah
menurunlran Al Qur'an tentang kamu." Beliau kemudim memmggil
keduany4 lalu keduanya maju dan melakukan li'an- Sdelah itu
Uwaimir berkat4 "Aku berdusta terhadapnya wahai Rasulullalt
sekiranya aku bisa menahannya." Dia lantas memisahkannyadanNabi
SAW belum memerintahkan berpisah dengannya. Sehingga jadilah
Sunnah bagi orang-orang yang saling melaknat. Nabi SAW UemaUaa,

"Perhatikanlah, apabila ia datang dalam keadaan merah pendek
malra alu tidak menganggap melainkan dia telah berdusta, dan jika
datong dalam keadaan hitam bola matanya serta pingul lefur, maka
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aht tidak mengira melainkan dia telah benar atas istrinya." Maka
perempuan itu melatrirkan anaknya seperti keadaan yang tidak

disukai.

; );) ok, ,t/i, /\i'i.U! ;?i :Jv qW i.t *
,'Jui '^li; #t ,p '.iri ,:d) 'u J.,?: * i f
ot;iL €.U|h ,iui ,G;+r;;6;i ,b P\i &- t-itb:\

rri; \bn i,i6 \t:;rit *-.,:r 75, *1t *)
t- :u.Tt io .r4 o;G t;!, ,* e u'y ,Jd .t;L:)
:li.tti,?1ldL |a^1 lut r?yC,ir' ;;,r ,* 'at ,*'yst ?i
ri$r. :Jui .tr\, u b:L, ,f, t:ii;. fL',ry'Ft _ei I
J;.,'oi t'#|F ,>'r\fr;t3t ?* i;ursfl lu, it;i
it JirU; .i.,a k; u,erj y ,i6 *3 $L ir .,t ar

,b # *C u; iC i ,'r;^}t Jv {^* *3 ,)L \t *u
*A?rt & lt J?rLi 9,,;X#.1,t, t3'rJ;l ,Ju; ,t&3 ,*
'ot .;,\r li."*'s;:";l ;g r:# lG .A,l,i teuj ,fi ;-,i
r*i g;:_ I :*rJrir rr e t h, ,)* {?,r'"u; oo' "ul

cjrrt r i'; i ,*r;vht d* y, )';).:;a:; e, *id
C &'6+ t*.t (^:t:?rbLi ii ;5t; a, iat't: T:!
u *i ,* ,fi *i;r.h, * at os),iri, b W

.a1r (&tti G3 Ee l fi,"t, il' "rit v7 ,i'rr. ?rt',ttp ip
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,#,:,)6WW €t;.t1 LU-;.rd' r-ra aW
r,.tu) a'#,1 iy iT ri ,bG at*r*i *Lfu ;*'r;r
'vu 

telj gu-t-; J,, 1l' g:Ai :s*i'*".JG ; A ,j*
;;t'$ (t,k ;),sa,*r rvX, * qh, j;i e
J';:., A, L", d W J* F'$ ti:r4t *i it, hr *fu i,r

)cL'i -/&rV Jr ,k?r- * G?, *i *rir *fu *r
'i ,:6;1_be Vrr\t;.b2a q* 

^fi &\,, dk W .*. $Li

e{, *r't'ht ,k lt );, $ (t ,|rt;" ,k tl h, i;
* ht,k :,l?, y. F d q'pf 1fr t1:2ii K.
ci';l', 2+t)-*tt ;" sa!, o.*'i ,F ir, *,
'&i ,!U*^ o€rr'c*i q) t' ti,ri Sr- * U
ar *i; ts!;'oi JL t^SltVIi, & q,'-ti ,W." u ilrr

u . 
^ 

d . , .o, 11..c.trt ru.) {' il,t ,k yt J"_r, y. F q q )\; '^tq)

,4 G.& x,t;, ,t7*, '- r*+lr* ry F ,t W. l"'
t*:;;,1^ ly iir.;i U,trt1$ @i U,'rQt WZ\r,,c!u,

ck'"Ai ,l* {&3 ,* ;" .fi6 .e ,ul}t lv tU.trryL

}"ibt d ,ot'";J$i :Jv.4 ,vti tU*t$tq:;;J* a!

:t:; *iw W el ,t';r\rri,:t, ?'i *iur,s$ti r.rt;
.scE*i{t 6:u Unritd W G#Li,bilt iF &
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7305. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Malik bin Uwais An-

Nashari mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Jubair bin Muth'im
menyebutkan hal itu kepadaku, aku masuk kepada Malik dan

menanyainy4 dia berkata, ".lqku berangkat hingga masuk kepada

IJmar, maka dia pun didatangi penjaga pintunya bernama Yarfa' dan

berkata, 'Apakah engkau berkenan mengizinkan Utsman,

Abdunahma\ Az-Zubair, dan Sa'ad untuk masuk?' Dia berkata,

'Ya!' Mereka ke,nrudian masuk dan memberi salam lalu duduk. Lalu

dia berkata, 'Apakah engkau berkenan mengizinkan Ali dan Abbas

untuk masuk?' Dia kemudian membei izin kepada keduanya. Al
Abbas berkatq 'Wahai Amirul mukrninin, putuskan antara aku dengan

orang zhalim ini'. Maka keduanya saling mencela. Kelompok Utsman

dan sahabatnya berkata, 'Wahai Amirul mukminin, putuskan antara

keduanya, dan istratratkan (tenangkan) salah satunya dari yang

lainnya'. Dia berkat4 'Perhatikanlah, aku mohon kepada kamu atas

nzrma Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi menjadi tegak,

apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kami

tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah menjadi sedekah".

Maksud Rasulullah SAW adalah dirinya sendiri? Orang-orang itu
berkata, 'Beliau telatr mengatakan ifu'. Umar menghadap kepada Ali
dan Abbas lalu berkat4 'Aku mohon kepada kamu atas nama Allah,

apakatr kamu berdua mengetahui Rasulullah SAW mengatakan itu?'
Keduanya berkata, 'Ya!' Umar berkata, 'Sungguh aku akan

menceritakan kepadamu tentang urusan ini. Allah telah

mengkhususkan untuk Rasulullatr SAW dari harta ini, sesuatu yang

tidak Dia berikan kepada seorang pun selain beliau. Allah berfirman,

"Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya

dari (harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tiddak

mengerahknn". lni khusus bagi Rasulullah SAW. Kemudian demi

Allah, beliau tidak menguasainya sendiri tanpa kalian dan tidak pula

mengutamakan dirinya atas kalian. Beliau telah memberikannya

kepada kalian dan menyebarkannya di antara kalian hingga tersisa

harta ini. Nabi SAW menafkahkan kepada keluarnya nafkah satu
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tahun dari harta ini. Lalu beliau mengambil yang tersisa dan

membelanjakannya pada fungsi harta Altah. Nabi SAW melakukan

demikian di masa hidupnya. Aku memohon kepadamu atas nama

Allah, apakatr kamu mengetahui hal itu?' Mereka berkata, 'Ya!'
Kemudian dia berkata kepada Ali dan Abbas, 'Aku memohon kepada

kamu berdua atas nama AllatL apakah kamu berdua mengetahui itu?'
Keduanya berkata, 'Ya!' Lalu Allah mewafatkan nabi-Nya SAW dan

Abu Bakar berkat4 'Aku adalah wali Rasulullah SAV/. Abu Bakar

mengarnbil alih atasnya dan melakukan kepadanya seperti yang

dilalcukan Rasulullah SAW. Sernentara kauru berdua saat itu 
-seraya

menghadap kepada Ali dan Abbas- menganggap Abu Bakar telatt

berlaku begini dan begitu pada harta tersebut. Allah mengetatrui dia

adalah benar, berbuat baik, lurus, dan mengikuti kebenaran. Kemudian

Allah mewafatkan Abu Bakar maka aku berkata, 'Aku adalah wali
Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Aku me,ngarrbil alih harta itu
selama dua tahun dan rnelakukan padanya apa yang dilakukan
Rasulullah SAW serta Abu Bakar. Setelah itu kamu berdua datang

kepadaku dan perkataan kamu berdua adalah satu serta urusan kamu

berdua adalah sama. Engkau datang meminta padaku bagianmu dari

putra saudaramu, dan ini datang meminta dariku bagran istrinya dari
bapaknya'. Aku berkat4 'Jika kamu berdua mau, aku

menyerahkannya kepada kamu berdua, dan atas kamu berdua
perjanjian serta ketetapan Allah, hendaknya kamu berdua

mengamalkan padanya apa yang diamalkan Rasulullah SAW dan apa

lang diamalkan Abu Bakar serta apa yang aku amalkan sejak aku

raengambil alih harta itu. Jika tidab maka janganlah kamu berdua

fxrbicara denganku tentangnya'. Kamu berdua berkata, 'serahkanlah
la kepada kami atas dasar ifu, maka aku me,lryeralrkannya kepada
lramu berdua atas dasar itu. Aku mohon kepada kamu atas nama

-{.llah, apakah aku menyerahkannya kepada kamu berdua atas dasar

itr?' Orang-orang ifu berkat4 'Benar!' Dia berkata, 'Apakah kamu
berdua mencari keputusan selain itu dariku? Demi yang deirgan izin-
\.p langit dan bumi tegak, aku tidak me,mutuskan keputusan selain
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itu hingga kiamat, apabila kamu berdua tidak mampu maka

serahkanlatr ia kepadakq aku akan me,ncukupi kamu berdua'."

@:
(Bab sikap berlebihan dan berselisih yang tidak disukai).

Dalam riwayat selain Abu Dzar ditambatrkan, "Dalam ilmu", dan ini

berkaitan dengan kata 'berlebihan' dan 'berselisih' sekaligus,

sebagaimana perkataan 'berlebihan dalam agama' serta 'bid'ah' juga

mencakup keduanya

or,' il l' & tjy ti #-r + 'ru x yqi' bt u,jus LF.
(Berdasarkan firman Allah, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu

berlebihan dalam agama kamu, dan jangan mengataknn terhadap

Allah kecaali yang benar.") Bagtran awai ayat berkaitan dengan

cabang agama. Inilah yang disebutkan dalam judul bab dengan kata

'ilmu', sedangkan sesudahnya berkaitan dengan pokok agama. Kata

ta'ammuq (memperdalam) bermakna bersikap keras dalam suatu

urusan hingga melebihi batas normal. Penjelasannya sudah dipaparkan

ketika membicarakan tentang puasa wishal (menyambung puasa) pada

pembahasan tentang puasa, dimana disebutkan, "Hingga orang-orang

yang berlebihlebihan meninggalkan sikap mereka."

Kata tanaazu' (berselisih) berasal dari kata munaza'ah yang

makna dasarnya adalah saling menarik. Kata ini digunakan untuk

mengungkapkan tentang saling berdebat saat te{adi perselisihan

dalam hukum ketika tidak ada dalil yang jelas. Yang tercela darinya

adalah terus bertatran ketika telah ada dalil. Sedangkan kata al ghuluw

(berlebihan) bermakra berlebihan dalam sesuatu serta keras padanya

sampai melampaui batas. Masuk di dalamnya makna ta'ammuq.

Contohnya, ghalaa fii syai'in artinya dia berlebihan dalam sesuatu.

Apabila dikatakan, ghalaa as-sahmu artinya anak panah itu melewati

sasarannya.
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Larangan tentang ghuluw (berlebihan) telah disebutkan secara

tegas dalam riwayat yang dikutip An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta

dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta Al
Hakim, dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, J*: ,t 16

&j *V Xtt & lttt lRasutullah SAW .bersabda kepadaku), lahl

disebutkan hadits yang di dalamnya disebutkan, ,u1)t e $t: Vrl;,

#il' ,l '$ft'€-t,u'6'ciJ,li 6'! {n*aoHah kamu berhati-hati terhadap

sikap berlebihan dalam agama, larena sesunggugnya yang

membinasakan umat-umat sebelummu adalah sikap berlebihan dalam

agama).

Kata bida' adalah bentuk jamak dari kata bid'ah yang artinya

segala sesuatu yang tidak memiliki contoh sebelumnya, mencakup apa

yang terpuji dan yang tercela. Namun dalam pengertian syariat, bid'ah

ini khusus untuk sesuatu yang tercela. Jika disebutkan berkenaan

dengan perkara terpuji, maka dipahami dalam makna batrasa. Sikap

Imam But*rari yang berdalil dengan ayat di atas dibangun di atas

dasar bahwa kata 'atrli kitab' dalam konteks umum agar mencakup

selain Yahudi dan Nasrani, atau dipahami bahwa cakupannya untuk

selain Yahudi dan Nasrani.

Dalam bab ini Imam Bukhari me,nyebutkan tujuh hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah tentang larangan puasa wishal

(menyambung puasa). Penjelasannya sudatr dipaparkan pada

pernbahasan tentang puasa.

'€ftJ l>ri, f?i TSrt r*nyo hilal datang lebih akhir niscaya

ahr tambahlcon bagr kalian). Disebutkalr dalam hadits Anas

sebelumnya pada pembatrasan tentang harapan, lJt C d 
"f 

i"
'# o:jti;tr 7u- \U5 '&tl (Sekiranya dipanjangkan bagiht

dalam bulan tni niscaya aht akan terus menyambung puasa sehingga

orang-orang yang berlebihJebihan meninggalkan sikap mereka).
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Riwayat inilatr yang disinyalir dalam judul bab, tetapi dia kembali

melakukan kebiasaannya, yaitu menyebutkan hadits yang secara

tekstual tidak sesuai dengan judul bab, tetapi di sebagian jalurnya

terdapat redaksi yang mengindikasikan hal itu.

d(ijlf $eperti ingin membuat jera). Kata al mankii diberi

harakat dhammah pada huruf mim dan sulam pada huruf nun, lalu
sesudalr kaf terdapat huruf ya' diberi harakat sulatn. Kata ini berasal

dari kata an-nilrryah (siasat). Demikian yang terdapat dalam riwayat

Abu Dzar dari As-sarakhsi. Sementara dalam riwayatnya yang berasal

dari Al Mustamli menggunakan huruf rc' sebagai ganti huruf ya'
(munkir) dari kata al inkaar (mengrngkari). Atas dasar ini, maka huruf
lam pada kata lahum bennakna atas. Kemudian dari Al Kasymihani

diberi harakat fathah pada huruf nun disertu tusydid pada hwaf knf
yang diberi harakat kasrah dan sesudahnya huruf lam (munakkit), dari

kata an-nikaal (iebakan). Ini pula redaksi yang dinukil oleh periwayat

lainnya. Pada pembahasan tentang puasa telah disebutkan dari

Syr'aib, dari Az-Zuhri dengan redaksi, tii:J-'al fii ',b '# ,trU
(Sebagai hulatman atas mereka ketika mereka enggan berhenti).

Kedua, hadits Ali RA yang diriwayatkan melalui Umar bin

Hafsh bin Gliyats dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Ibrahim At-
Taimi, dari bapaknya. Bapak dari Ibrahim adalah Yazidbin Syarik At-
Taimi.

,t= o i. t., 1-
7T b * ,p iib 3t erj w t*t (Ati bin Abi Thatib

berkhutbah tnpoao kami di atas mimbar yafg terbuat dari batu bata).

Ajur adalah batu bata yang dibakar, dan biasa dilafalkan dengan tanda

panjang disertai tambahan huruf wau. Ini adalah bahasa Persia yang

diadopsi ke dalam bahasa Arab.

th:;3 (Dia

membukanya.

membentingkannya). Maksudnya, dia

12b 
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i? kClt (Teruyata di dalamnya). Kemrmglinan dia

me,nyerahkarmya kepada sexnorang uotuk aibmtram, dm
kemungfrinan pula beliau mernbacakamya s€diri.

t+i tiP (Madinah ditnramkan). Penjelasm ymg bdenam

dengan hal ini sudah dipapatm pada brvim at&ir pcmUnasm
tentang haji secara lengkap-

Persoalan yang berkenaan de,ngm ini srdah discbrrdrm pula pada

pembahasan tentang upeti dan perjanjim-

i:t p\l fr q j,,i u (Barangsiapo b*N,ati kryda suort

kaum tanpa izin para mantcn majikawrym). Penjelasm tentmg
masalah ini sudah dikemukakan secara lengkry @a bagim alftir
pembahasan tentang faraidh. Pada pembahasan itu pula telah

disebutkan hal-hal bertenaan de,ngm isi le,mbr*lembrm t€rs€hil,
selain yang disebutkau di tempat ini, seperti qishasb pem*erimm2-f,
dan lain-lain. Maksud penyebutm hadits Ali di t€mpat ini adalah

lakrat bagi siapa yang mq€adakan kejahatrn. Krena meski dalan
hadits dikaitkan dengan Madinah namrm hukum bdaku umum, baik
di Madinah maupun lainnya sebab ia masuk dalam ,gwna Penjelasm
tentang itu sudah dipaparkan dalam bab pmghilman Madinah di
bagran akhir pembahasan tentang haji.

Al Karmani berkata 'I(esesuaian hadits Ali dengm judut bab

barangkali dari apa yang disirnpulkan dari pertatam Ali, 'Tidak ada

pada kami selain kitab AUah yang dibacakffi...' sebagai celam bagi
mereka yang berlebihan dalarn berbicara serta mengatakm selain rya
yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah."

K"tiSo, hadits Aisyah yang diriwayaftm melalui Umar bin
Hafsh, dari bapakrya dtri AI A'masy, dtri Muslim, dei lt{a.suq-
Muslim yang dimaksud arlalah Ibnu Shubaih, yaitu Abu Adh'Dhh4
dan nama panggilannya lebih masyhrn dri nrnmlra IIal fui
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disebutkan secara tekstual dalam riwayat Imam Muslim melalui A1

Jarir, dari Al A'masy, "Dari Abu Adh-Dhuha" selanjutnya sama

seperti di atas. Hal ini sudatr mencukupi dan tidak butuh lagi pada

perkataan Al Karmani, 'Mungkin dia adalah lbnu Shubaih dan

mungkin juga Ibnu Abi Imran Al Bathin, karena keduanya

meriwayatkan dari Masruq, dan Al A'masy meriwayatkan dari

keduanya sekaligus. Sanad hadits ini hingga Masruq semuanya

berasal dari Kufah.
,
a3.6 irg :JtE (Dia berkata, "Aisyah berkata. ') Dalam riwayat

Muslim melalui sejumlah jalur dari A1 A'masy dengan sanad-nya

disebutkan,'-r4tb g (Oart Auyah).

?'l ,:o 'r:Fi ;i. ',P'i (Dianggap rendah dan diiauhi oleh

sebagian kaum). Hadits ini telah disebutkan dalam bab orang yang

tidak menghadapkan kepada manusia pada pembahasan tentang adab,

dan saya telatr menjelaskannya di tempat itu. Yang dimaksudkan

darinya adalatr kebaikan ada dalam mengikuti, sama saja azimah

(keharusan) atau rukhshah fteringanan). Melalcukan rul<shah

(keringanan) dengan maksud mengikuti contoh dalam perkara yang

disebutkan riwayatnya adalah lebih utama dari melakukan azimah

(keharusan). Balrkan mungfuin melakukan azimah dalam kondisi

seperti itu tidak lebih utama, seperti melaksanakan shalat secara

lengkap (tanpa meringkas) saat melalrukan perjalanan, atau bahkan

terkadang tercela seperti tidak mau mengusap sepatu karena benci

terhadap sunah. Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa perkara yang

mereka jauhi itu adalah mencium istri bagi yang puasa.

Ulama lain berkata, "Barangkali perkara yang dimaksud

adalah tidak puasa saat safar."

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa menjauhi

apa yang dikerjat<an Nabi SAW termasuk dosa sangat besar, karena
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dengan demikian seseorang melihat dirinya lebih bertakwa kepada

Allah dibanding Rasul-Nya, dan ini termasuk kekufuran."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada keraguan tentang

kufumya orang yang meyakini seperti ihi. Akan tetapi alasan yang

dikemukakan orang-orang dalam hadits itu, bahwa dosa-dosa Nabi

SAW baik sebelumnya dan yang akan datang telah diarnpuni, yakni

bila beliau mengarnbil yang ringan dalam suatu perkara maka tidak

sama dengan selainnya yang belum memiliki jaminan pengampunan.

Oleh karena itu, mereka yang tidak memiliki jaminan penganpulan

ini perlu melakukan perkara yang lebih berat, agar mereka dapat

selamat. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada merek4 bahwa

meski dirinya telah diampuni oleh Allah, tetapi beliau tetap menjadi

manusia paling bertalcwa. Apa pun yang dikerjakan Nabi SAW baik

azimah (keharusan) maupun rul<shah (keringanan), beliau tetap berada

di puncak ketakwaan dan khasyyah (taku|. Karunia yang

didapatkannya dari ampunan tidak menyebabkannya meninggalkan

ftesrrngguhan da]am beramal sebagai wujud kesyukuran. Kapan pun

beliau mengarnbil yang lebih ringan maka untuk me.nrbantunya

melaksanakan azimah (keharusan) dangan penuh sernangat.

Pernyataan 'aku paling tahu di antara mereka' mangisyaratkan

kepada kekuatan ilmiah. Sedangkan perkataan 'lebih takut kepada-

Nya' mengisyaratkan kepada kekuatan pengamalan. Maksudnya, aku

yang lebih tatrp di antara mereka tentang karunia, dan lebih patut di
antara mereka untuk mengamalkannya.

Keempat, hadits Ibnu Abi Mulaikah tentang kisah Abu Bakar

dan Umar sehubungan dengan penunjukkan Al Aqra' bin Habis atau

Al Qa'qa' bin Ma'bad untuk menjadi pemimpin bani Tarnim.

E,*1 tfij | 1g i-Jilt 6 U ,.1,;t (Turunlah ayat, "Wahai

orang-orang beriman, jangan kamu meninggikan sildta-suctfd

kantu.") Penjelasannya telah dipaparkan dalam tafsir suratr Al
Hujuraat. Yang dimaksudkan darinya adalah firman Allah di awal
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suratr, l)yT: !, ,;U-;rt tifit | (Jangan kamu mendahului Allah dan

Rasul-Nya).Dari sini tampak kesesuaian dengan judul bab.

Ibnu At-Tin bertata dari Ad-Dawudi, "Hadits fui mursal dan

tidak ada yangrnaushul dari kandungannya kecuali sedikit."

Namun ormg yang memperhatikan apa yang telatr disebutkan

sebelurnnya pada pembahasan tentang suratr Al Hujurat maka

sanggatran bagi pe,rkataan ini sudah me,ncukupi.

f.it;, J'6 ik)i ,f:'it !'6 lttnu Abi Mulaikah berkata, "Ibnu

Az-Zubair berkata.') Bagran ini dinukil secara maushul melaluli jalur

sebelumnya. Tambahan ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli.

Dalarn tafsir surah Al Hujuraat disebutkan sesudatr redaksi, ?tt S}6

air <&t?i ffij I t'j?,i i-:it 6 U) 'J6t (Altah kemadian

menurunlran ayat, "Wahai orang-orang beriman, janganlah knmu

meninggilan suara-suora kamu'), kemudian Ibnu Az-Zubair berkata.

;o'r4, ,>1; ril -k (t ,*= *J'* u.i'itfi-'{t ,&';Litii
tl P: * htglrr*, biasanya setelah itu. Tetapi dia tidak

mgnyebutlrannya berasal dari bapalorya 
-maksudnya 

Abu Bakar-
apabila menceritakan hadits Nabi SAW ...). Dernikianlatr dia

memisahkan antara redaksi, 'frtd (Biasanya Umar) dengan redaksi,

,t:t; ti1(apabila menceritalcan) dengan kalimat di atas, yaitu redaksi,

*j',* U; ;k- li tou tidak menyebutkannya dari bapalotya). Tetapi

dalam riwayat padape,mbahasan tentang surah Al Hujuraat redaksi ini
disebutkan di bagian akhir. Sedangkan redaksi, !, lr:'CU" og 6

\i * u-li; is-'it 'q- ,p rbj iv h, u1* lriaoHah dia

mendengar Rasulullah SAW kecuali dia memperjelasnya. Dia tidak

menyebutkan hal itu dari bapalotya).
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';'JiL:':"" 
-- '

)rj,Jt e,K 'a[!r, (Dia menceritaknnnya seperti pemilik

rahasia). As-Siraar artinya perkataan ratrasia. Dari sini diarnbil kata al

musararah (kerahasiaan). Sedangkan redaksi g7i? {seperti saudara)

maka Ibnu Al Atsir bekat4 'rMakna redaksi 1]St ;*:€ adalah se,perti

pemitik rahasia. Demikian pula pendapat yang dikatakan oleh Al
Khaththabi."

Dinukil dari Tsa'lab bahwa maknanya adalah seperti rahasia.

Sedangkan redaksi akhii (saudara) adalah kata sambung. Makranya,

seperti orang yang berbisik secara rahasia."

Penulis ktlab Al Fa'iq berkata, "sekiranya dikatakan, redaksi

ka akhii as-siraar artinya adalah seperti orang yang menyampaikan

rahasia, maka ini cukup berdasar."

W" &, 'aL"U d @r" tidak mendengarnya kecaali dia

memperjelasnya). Inisebagai pe,negasan makna perkataan, 1'jSt g71k

(seperti pemitik rahasia). Maksudnya, dia merendahkan suaranya dan

berlebihan padanya hingga sebagian perkataannya perlu diperjelas-

Kelima, hadits Aisyah tentang perintah untuk Abu Bakar agar

menjadi imam shalat. Di dalamnya disebutkan sikap Aisyatr dan

Hafshah menanggapi perintah Rasulullah SAW tersebut.

Penjelasannya sudah dipaparkan sec.Ira lengkap dalam bab imam pada

pembahasan tentang shalat. Yang dimaksud adalah penjelasan te,lrtang

celaan bagr yang menyelisihi.

Ibnu At-Tin berkata, "Di dalamnya terdapat keterangan bahwa

perintah Nabi SAW berkonotasi wajib. Kemudian menanggapi apa

yang diperintahkannya termasuk perkara mal(ruh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakannya tentang

dalil wajib tidak terlalu jelas.

Keenam, hadits Satral bin Sa'ad tentang kisah mereka yang

rnelakukan li'an. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembatrasan
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tentang li'an.. Yargdimaksud darinya adalah redaksi, tO' .r& At tf
q.q ,!#t '{: {t (Nabi SAW tidak menyukai pertanyaan-

pertanyaan ters ebut dan mencelanya).

Ketujuh, hadits Malik bin Aus tentang kisatr Al Abbas dan Ali
serta perselisihan keduanya di sisi Umar sehubungan dengan sedekah

Rasulullah SAW. Penjelasannya sudah dipaparkan secara panjang

lebar pada pembatrasan tenang ketetapan seperlima ftlmpasan perang.

Yang dimaksud darinya adalah penjelasan tidak disukainya berselisih.

Yang menunjukkan kepadanya adalah perkataan Utsman dan orang-

orang yang bersamanya, "Wahai Amirul mukminin, putuskan di
antara keduanya dan istirahatkan salah satunya dari yang lain." Sebab

dugaan yang layak bagi keduanya, bahwa keduanya tidak berselisih

melainkan karena masing-masing pihak memiliki pegangan untuk
menyatakan kebenaran bersamanya, dan bukan pada yang satunya.

Hal ini menghantarkan keduanya kepada persengketaan kemudian

mengajukannya kepengadilan. Sekiranya bukan karena perselisihan

maka yang lebih baik bagi keduanya adalah selain itu.

tj$y (Ienanglah). Maksudny4 tenang dan perlahan.

tijtlit 6 (Tidaklah dia menguasainya). Dalam riwayat Al

Kasymihani menggunakathwaf jimlalu ra' (ijtaarahaa). Tetapi versi
pertama lebih tepat.

|$- lOan dia menaJknhi). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan,i#-,t'&i (Maka dia mena/kahi), datversi ini lebih tepat.

J$1 "j
,* & ,Fl6 foa kemudian menghadap kepada Ali). Dalam

riwayat A1 Kasymihani

menghadap).

GW/rtt'ot
sesungguhnya Abu Bakar

disebutkan,

\Gf (Kalian

padanya begini

(Kemudian dia

berdua menganggap

dan begitu). Di sini
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disebutkan tanpa ada kejelasan. Saya telah sebutkan pada pe,mbatrasan

tentang ketetapan seperlima ftlmpasan perang, batrwa penafsiran

tentang hal itu terdapat dalam riwayat Muslino, dimana riwayat

tersebut luput dari ketidakjelasan dan penafsiran. Kemudian

disimpulkan dari apa yang akan saya sebutkan dari Al Maziri dan

selainnya berupa takwilan pertataan Al Abbas, apa-apa yang

ddadikan jawaban atas hat itrr.

Ibnu Baththal be,rkat4 'Dalam hadits-hadits bab ini terdapat

kandungan judul bab tentang tidak disukai berlebihan dan berselisih,

seperti dipahami dari celaan bagr yang tetap melakukan puasia wishal

setelah ada larangan. Begitu pula sikap Ali f*ng mencela orimg-orang

yang berlebihan karena mengklaim Nabi SAW mengkfiususkan

beberapa perkara dari ihmu agarna tanpa yang lain. Sikap Nabi SAW
yang mencela orang-orang yang berlebihan dalam hal yang diberi

keringanan oleh Nabi SAW. Dalam kisah bani Tamim terdapat cela^n

perselisihan yang mengantarkan kepada pertengkaran serta anggapan

masing-masing keduanya bahwa yang satunya hendak menyelisihi

urusannya. Di dalamnya terd4at isyarat celaan setiap keadaan yang

mengantarkan pelakunya kepada pe4pecahan atau kerusakan.

Sedangkan dalam hadits Aisyah terdapat isyarat celaan terhadap

berlebihan dalam masalah-masalah maknawi yang dia k&awatirkan

bila Abu Bakar menempati posisi Rasulullah SAW."

Ibnu At-Tin berkata, 'Makna perkataannya dalam riwayat ini,

$'.'t (keduanya saling mencela), adalah masing-masing dari keduanya

menganggap yang satunyaberbuat zhalim. Makna ini telah dinyatakan

secara tegas dalam riwayat ini, yartu redaksi, ,fri,lr 
rii ,;it q. f,

Qtutuslran antara alcu dengan oran g zhalim ml). Maksudnya bukan

berarti dia menzhalimi manusi4 tetapi penakwilannya dalam kisah ini.
Selain ttu, dia tidak bemnaksud bahwa Ali meircela Al Abbas dengan

selain itu, kare,na Al Abbas adalah saudara bapalarya

FATIII'L BAARI _ T27



Begitu pula Al Abbas tidak mencela Ali dengan kata-kata selain itu,

sebab dia mengetahui keutamaan Ali dalam Islam."

Al Maziri berkata, '?.edaksi ini tidak layak dinisbatkan kepada

Al Abbas. Sangat jauh pula bagi Ali untuk mengatakannya. Dengan

demikian, ini adalah kekeliruan dari para periwayat. Jika tidak ada

jalan untuk menolaknya, maka harus ditalflilrilkan bahwa Al Abbas

mengucapkan kata-kata yang tidak diyakininya berdasarkan

zhahimya. Sebenamya yang diucapkannya itu untuk menegaskan

bantahannya atas asumsi Ali bahwa dirinya melalrukan kesalahan.

Oleh karena itu, perkataannya tidak diingkari seorang pun di antara

sahabat, baik khalifah mauprm lainnya, padahal mereka dikenal sangat

keras dalam mengingkari kemungkaran. Namun, mereka tidak

mengingkarinya karena apa yang mereka patrami berdasarkan faktor

keadaan bahwa A1 Abbas tidak memaksudkan hakikat yang

sebenarnya."

Sebagian masalah ini telah disebutkan pada pembahasan

tentang ketetapan seperlima rampasan perang. Di sana saya

mengatakan, saya belum menemukan satu pun dari jalur-jalur hadits

ini perkataan Ali RA dalam hal itu, meski nnalaranya tersirat dari

redaksi, t$,,t greauanya saling mencela), bahwa masing-masing telah

mengatakan sesuatu terhadap yang lain.

Ulama lain berkat4 "Sangat jauh bila dikatakan bahwa Ali
berbuat zhalim, begitu pula tidak mungkin Al Abbas menisbatkan

kezhaliman kepada Ali padahal sebenarnya dia tidak zhalim."

Ada yang mengatakan, bahwa dalam redaksi hadits ini terdapat

bagian yang dihapus, yaitu "orang ini zhalim jika tidak bersikap

objektif atau orang ini seperti orang zhalid'- Sebagian lagr

mengatakan, bahwa ini adalah kalimat yang diucapkan saat marah dan

tidak dimaksudkan arti yang sebenarnya. Ada pula yang me,ngatakan,

orang karena zhalim diartikan dengan menempatkan sesuatu bukan

pada tempatnya, sehingga mencakup dosa besar dan dosa kecil. Begitu
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pula mencakup p€rilaku mubah yang tidak lapk menurut kebtasaan.

Penggunaan kata zhalim dalm hadits di atas dipahami unnrk makna

terakhir.

6. Dose Onng yeng Mclirdullgi Pe{eku Keiahatan

*i $;b, * ,4t,f U'u;
Diriwayatkm ol* Ali dei Nabi SA$I'

,Su r:p: {'ht ,k:ti;;??i ,,fr-iti ,JG fG *
*t G* 14 o,-.l u ,6:;a't;r-r k jyk'; (, .;1

.[#f 4hr'$:Tr,ar^1:
G;x al\f =J6fr "3';.;:; G?G:"raG )v

7366.Dari Ashim, *, *r*rr* * O*",a kepada Anas,

"Apakah Rasulullah SAW mengfoarmkan?" Dia me,njawab, "Benar,

apa-apa yang ada di mtara ini s:.rnf'ai ini tidak dipotong

pe,pohonannya. Barangsiapa bertuat suatu kejahatan di dalamnya

maka dia memperoleh laknat Allah, para malaikat, dan manusia

selunrhnya."

Ashim berkata: Musabin Anas mengabakm kepadaku, bahwa

dia berkat4 "Atau melindungi pel*u kejahata."

Keterangan Hadits:

(Bab dosa onmg yang iletindwgi pelalu kejahatan).

Maksudnya melindrmgi ormg ymg melatokm kemaksiatan.
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*t # h, ,k C, ir'rP irTt (Diriwayatkan oteh Ati dari

Nabi SAW). Bagian ini telah dinukit secara maushul dalam bab

sebelumnya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits bab ini dari Musa bin
Ismail, dari Abdul Wahid, dari Ashim, dari Anas. Abdul V/ahid yang

dimaksud adalah Ibnu Ziyad dan Ashim adalah Ibnu Sulaiman yang

dikenal dengan sebutan Al Ahwal.

kepadaku.")

sebelumnya.

JG (Ashim berkata, "Dia mengabarknn

ini disebutkan secara maushul melalui jalur

I t" 2.t
,r;i U. aj' @usa bin Anas). Ad-Daraquthni menyebutkan

bahwa yurg b"ru, adalah dari Ashirn, dari An-Nadhr bin Anas, bukan

dari Musa, dia berkata, "Kekeliruan padanya berasal dari Imam

Bukhari atau dari gurunya."

Iyadh berkata, "hxram Muslim telah mengutipnya menurut

versi yang benar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila yang dia maksud adalah dia

mengatakannya dari An-Nadhr, maka tidak benar, karena dia hanya

mengatakannya sehubungan dengan apa yang dikutip dari Hamid bin
Umair, dari Abdul Wahid, dari Ashim, dari Anas. Apabila maksud

Iyadh bahwa yang benar adalah riwayat mubham (tidak menyebutkan

secara transparan) maka jelas kelemahannya. Sedangkan yang

disebutkan An-Nadhr adalah Musaddad dari Abdul Wahid. Demikian

yang disebutkan dalam kttab Al Musnad dan Abu Nu'aim dalam kitab

Al Mustakhraj dat', jalurnya. Aff bin Abi Qais meriwayatkan dari

Ashim dan dia menjelaskan sebagiannya --{alam riwayafirya-
berasal dari Anas sendiri dan sebagian lagr dari An-Nadhr bin Anas,

dari bapaknya. Abu Awanah meriwayatkannya dalam krtab Al
Mustakhraj dan Abu Syaikfi dalam htab At-Tarhib semuanya melalui
jalurnya, dari Ashim, dari Anas.
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Ashim berkat4 "r\ku tidak pernah me,ndengar dari Anas

redaksi 'atau melindungr pelaku kejahatan'." {ftu ke,rrudian berkata

kepada An-Nadhar, "Engkau tidak mendengar ini 
-yakni 

tambahan

tersebut- dari Anas?" Dia berkata, "Akan tetapi aku mendengarnya

darinya lebih dari seratus kali."

Penjelasan tentang hadits Ali dan Anas telah dipaparkan pada

bagian akhir pembahasan tentang haji dan pe,mbahasan tentang

keutamaan Madinatr dalam bab pengharaman Madinah. Saya telatr

menyebutkan di tempat itu riwayat mereka yang mengutip tarnbahan

ini dari Ashim, dari Anas tanpa perantar4 dan bahwa tambatran

dimaksud adalah perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits.

Ibnu Baththal berkat4 'lHadits ini menunjnkkan bahwa orang

yang mengerjakan suatu kejahatan atau melindungi pelaku dosa di

selain Madinah maka dia tidak diancom seperti ancamao bagi yang

melalcukan hal itu di Madinah. Meski telah diketahui siapa yang

melindungi pelaku kemaksiatan maka bersekutu de,ngan mereka dalam

dosa. Sebab, orang yang ridha terhadap perbuatan suatu kaum dan

amalan mereka maka dia ikut bersama mereka Madinah disebutkan

secira spesifik karena kemuliaarmya dan keberadaarmya sebagai

tempat turunnya wahyu dan tempat tinggal Rasulullah SAW. Dari

sanalah agama ini tersebar ke seluruh penjuru bumi. Oleh sebab itu, ia
memiliki kelebihan dengan sebab-sebab itu dibanding negeri-negeri

lainnya."

Ulama lain berkata, 'T.ahasia penyebutan Madinatt secara

spesifik adalah keberadaannya saat itu sebagai terrpat tinggal Nabi

SAW dan kemudian menjadi tempat para khalifth yrng diberi
petunjuk."
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7. Pendapat dan Membebani Diri dengan Qryas yang Tercela

.(rrr 9.w'.t1q,JE i <le., lr>

Wa laa taqfu arinyajanganlah e,ngfau mengatakan,"Apa yang

tidak lramu memrynyai pengeuhuan tentatgnya." (Qs. Al Israa' [17]:
36)

nlr ,-; ri:t i',.4 )-b ,, i' .* ti)L'* ,io ii'; V
i:rlirbL, ai '';;. '*ri Lf v ilr 'ot ,U- & *L h' .J*
JG U6 #;&.:6t _f ("&'ef_'"*j,Gtet
otr s\: us;; y.';:t4 .o'furt;r*5 "€bro:;"* d;U-

c.t G- ,Uu"'rX.'"€- :-*, l' *L\i ,*i # ?", t*
$,; A 4:L slt v ,t'+o ,i, * JL.,i,Ut C?i
'4 ti:;-t -*;z'4v ,;lL t ns yr d#'^lit

.:-*,r.i' .t;L + ui iri ,Uu"

7307. Dari Urwah, dia berkata: Abdullah bin Amr datang

kepada kami dalam rangka me,nunaikan haji, maka aku mendengarnya

berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabd4 'Sesungguhnya Allah

tidak mencabut ilmu setelah Dia berilran kepada mereka dengan cara

mencabut langsung. Akan tetapi Dia mencabutnya dari mereka

dengan mewafatkan para ulama bersama ilmu merelm. Maka

tinggallah orang-orang bodoh- Mereka lremudian dimintai fatwa dan

merelra berfatwa berdasarkan pikiran mereka. Mereka sesat dan

menyesatlcan'."
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Aku kemudian menceritakannya kepada Aisyah istri Nabi
SAW. Lalu Abdullah bin Amr mengerjakan haji sesudah itu. Aisyah
berkata, "Pergilah engkau wahai anak saudariku kepada Abdullah,
perjelas untukku apa yang engkau ceritakan kepadaku darinya." Aku
kemudian menanyainya dan dia menceritakannya kepadaku sama

seperti yang dia ceritakan sebelumnya. Aku lalu datang kepada Aisyah
dan mengabarkan kepadanya. Dia lantas heran dan berkata, "Demi
Allah, sungguh Abdullatr bin Amr telah hafal."

JL'&6 tfit d6t 6 i- :,.*! U ,-W Ju :JG ,!,ti ,tj *
lt )Y;)'ii:rf ai'dtllr,y* oj t;.,4?;fii&,
if 1q)? ,* 6'; cbitl3 ,i,t) *i rJLht .u
1yb;) Jur:Ju.j'yr r; pt; ;.i Jtq'#f ",lt;*-' ' ' i.r. -, j",."r- ', 

o.J_y 'a^b.t J"f lJ;J+3,

7308. Dari Abu Wa'il, dia berkata: Sahal bin Hunaif berkata,

"Wahai sekalian manusi4 celalah pendapaffiu yang dikemukakan
untuk agamamu. Sungguh aku telah melihat diriku dalam peristiwa
Abu Jandal, kalau aku mampu menolak unsan Rasulullah SAW
niscaya aku menolaknya. Tidaklah kami meletalftan pedang dari
pundak-pundak kami dalam" urusan yang mengejutkan kami
melainkan kami dimudahkan kepada urusan yang kami ketahui
kecuali urusan ini."

Dia berkata: Abu'Wa'il berkata" rer{ku pernah hadir di Shiffin
dan seburuk-buruk peristiwa adalah shiffin."
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Keteranean Hadits:

(Bab pendapat yang tercela). Maksudnya, fatwa yang

didasarkan pada logika semata. lni berlaku bagi yang sesuai dengan

nash dan yang bertentangan dengannya. Yang tercela di antaranya

adalah apa yang bertentangan dengan nash. Imam Bukhari

mengisyaratkan dengan perkataannya,'daripada' bahwa sebagian

fatrva berdasarkan logika tidaklah tercela, yakni ketika tidak

ditemukan nash dalam Al Qur'an dan Hadits atau ijma'.

(Membebani diri dengan qiya). Maksudnya, jika tidak

ditemukan ketiga sumber hukum di atas dan butuh qiyas (analogi),

maka jangan terlalu membebani diri dengannya, bahkan sebaiknya

menggunakannya sesuai dengan tempatnya, tidak memaksakan diri
mencari illat (sebab penetapan hukum) yang menjadi salah satu rukun

qiyas, batrkan bila illat itu tidak jelas maka sebaiknya kembali pada

hukum dasar. Termasuk membebani diri dengan qiyas adalah

menggunakannya sesuai dengan koridornya dengan adanya nash.

Begitu pula bila ada nash yang bertentangan dengannya lalu diberi

penakwilan lain. Celaan semakin keras bagi mereka yang me,ndukung

panutanny4 meski ada kemungkinan orang yang diikuti itu tidak

mendapatkan nash yang menentang pendapatnya.

'* y, U 'glt 6 -J33 )- iiit \j (Dan jangan ihtti -yaloi
jangan kntalran- apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu

tentangnya). Imam Bukhaxi berdalil dengan ayat ini rmtuk

menguatkan apa yang dikemukakannya dalam judul bab. Penafsiran

redaksi laa taqifu dengan arti jangan katakan berasal dari Ibnu Abbas

RA seperti yang diriwayatkan Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim

melalui Ali bin Abi Thalhah darinya. Demikian pula yang

dikernukakan oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadatr, "Kalimat

Jangan ikuti apa yang tidak kamu memiliki ilmu tentangnya',

maksudnya adalah jangan katakan bahwa aku melihat padatral engkau
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tidak melihat. Aku denga padahal e,ngkan tidak mende,ngar." Namun
yang terkenal maknanya adaleh mengihi.

Dalam hadits Musa de Khidh dis€hilka, ffi ii6-'#'6 fOu
beranglrnt menelwasi jejahryn), maksudq"a adalah mengikuti
jejaknya. Dalam hadits tentmg brrum disehilkam, yaqtafii atsarahu,

maksudnya mengikuti.

Abu Ubaidah be*at4 'Maknmlq jmean ikuti apa yang

e,ngkau tidak tahu dan rya ymg tidak me,qiadi kepe,ntingan bagimu."

Ar-Raghib b€rkata, ahta iqtfaa' artinya me,ngikuti,

sebagaimana kata irtidaaf rtinya mengikuti yang me,mbonce,ng. Ini
dijadikan kiasan tentang menggunjing drn mencri-cari kekurangan.

Arti kalimat walaa taQfu maa laisa laka bihi ilmu adalah, jangan

engkau menetapkan hukum berrrlasartan qfuafah (rarnatan) dan

dugaan. "

Pernyataan seperti ini sebelumnya telah disebutkan Al Falra'.
Ath-Thabari berkata setelah me,lrukil dtri salaf bahwa maksudnya

adalah kesaksian palsu atau berkata tarya ihnu atau menuduh dalam

kebatilan. Kalimat-kalimat ini memiliki 6ekna yang tidak jauh

berbeda.

Setelah itu dia me,nyebuikm p€*ataan Abu Ubaidah dan
berkata, *Asal l<ata al qafiyu adalah aib. Misahya hadits Al Asy'ats
bin Qais, qri n F yt t ,jif I (Koni tidok meneai-cari aib dan

tidak pula mmafikan diri dori fupak ksrri)- Ke,mudian dhukil dari
sebagian ulama Kufah bahwa kara dasrnya adalah al qiyaafah yaitu
menelusuri jejak. Namun dihggapi bahwa ryabila benar seperti itu,
maka lonxuf qaf dlbaca dengm harakat dhammah dan huruf/a' diberi
harakat sulatn. Akan tetapi dia mengklaim hruf pada kata ini
mengalami pertukaran posisi, dia berkata, 'Ymg lebih tepat adalah

pendapat pertama" Pelafalm ymg dia isyaratkan itu dinukil dalam
qira'ah dari Mu'adz Al Qili'.
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Imam Asy-Syaf i berdalil untuk menrbantah mereka yang

mendahulukan qiyas dari hadits, dengan firman Allah dalam surah

An-Nisaa ayatle, )il,i i' 4 ';t\i, :6 G &:rslt$ lxemudianiika

knmu berlainan pendapat tentang sesuatu rnaka kembalilmnlah ia
kepada Allah [Al Qur'an] dan rasul-Nya {SunnahJ), dia berkata,

"Maknanya, ikuti dalam hal itu apa yang dikatakan Allah dan Rasul-

Nya."

Al Baihaqi menyebutkan di te,mpat ini hadits Ibnu Mas'ud, grj
'#t ,?1',y ;, ;; ti ,lb b |*rt itt }ii \'4'$ i:s. ,t$ il I'i
ivL:,I' i;e g;t, ;'i\t o'1J-;g;- ii 'iA ii .oi.tilr lai giaak ada

suatu tahun melainlcan yang sesudahnya lebih buruk darinya. Aht
tidak lrntakan satu tahun lebih malanur dari tahun yaag lain dan tidak
pula pemimpin lebih baik dari pemimpin yang lain. Akan tetapi

lrepergian para ulama. Kemudian datang orang-orang yang

menimbang permasalahan dengan pendapat-pendapat mereka,

sehigga Islam menjadi hancar).

Imam Bu**rari hadits di bab ini dari Sa'id bin
Talid, dari Ibnu Wahb, dari Abdunarahman bin Syuraih dan lainnya,

dari Abu Al Aswad, dari Urwah, dari AMullah bin Amr. Sa'id bin
Talid adalah Sa'id bin Isa bin Tati4 dinisbatkan kepada kakeknya dan

diberi nama panggilan Abu Sa'id bin Isa bin Unayya. Dia termasuk

ulama Mesir yang tsiqah serta ahli fikih. Dia menjadi juru tulis para

pemimpin. Sedangkan Abdurrahman bin Syuraih adalah Al
Iskandarani. Dia termasuk oftmg yang nama panggilannya sirma

dengan nama bapaknya.

ipl lOan lainnya). Yang dimaksud adalah Ibnu Lahi'ah.

Imam Bukhari tidak menyebutkan namanya secara terang-terangan

karena lemah. Oleh karena rtu, dia memjadikan patokan riwayat

Abdunalman. Akan tetapi At Hafizh Abu Al Fadhl Muhammad bin
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Thahir di juz yang dikumpulkan tentang pembahasan hadits Mu'adz

bin Jabal berkenaan dengan qiyas.

Abdullah bin Wahab menceritakan hadits ini dari Abu Syuraih

dan Ibnu Lahi'ah, tetapi dia mendahulukan redaksi riwayat Ibnu

Lahi'alL dan ia sama seperti redaksi yang terdapat di tempat ini.

Kemudian dia mengikutinya dengan rwiayat Abu Syuraih dan berkata,

"Sama seperti itu".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula yang diriwayatkan

oleh Abdul Barr dalam bab ilmu dari Sahnun, dari Ibnu Wahab, dari

Ibnu Lahi'ah, lalu dia menyebutkannya. Setelah itu Ibnu Wahab

berkata: Abdunahman bin Syuraih mengabarkan kepada kami, dari

Abu Al Aswad, dari Urwah, dmi Abdullah bin Amr tentang itu.

Ibnu Thahir berkat4 'I(ami tidak pernah tahu apakah yang dia

maksudkan dengan perkataan 'sama se,perti itu', dari segi redaksi dan

makna atau maknanya saja. Hingga akhirnya kami mendapati Imam

Muslim meriwayatkan dari Harmalah bin Yahya, dari Ibnu Wahab,

dari Abdunahman bin Syuraih saja, lalu dia menyebutkannya dengan

redaksi yang berbeda dengan redaksi yang dikutip oleh Imam Bukhari

di tempat ini. Dari sini diketahui bahwa redaksi yang dihapus oleh

Lnam Bukhari adalah redaksi Abdurrahman bin Syuraih yang dia

sebutkan namanya. Sedangkan redaksi yang disebutkannya adalah

versi periwayat lain yang dia tidak sebutkan namanya."

Saya akan menyebutkan perbedaan kedua riwayat itu dan dari

segi makna tidak ada persoalan. Saya mengira Imam Muslim sengaja

menghapus nama Ibnu Lahi'ah, lantaran lemahnya dan membatasinya

dengan riwayat Abdurrahman bin Syuraih. Sampai akhirnya saja

mendapati Al Ismaili meriwayatkannya dari Harmalah tanpa
menyebutkan Ibnu Lahi'ah. Maka saya mengetahui bahwa Ibnu
\Yahab yang terkadang menggabungkan keduanya dan terkadang

memisahkannya.
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Kemudian Ibnu Wahab mengutipnya dari dua oftulg syaikh

(guru) lain seperti yang dinukil oleh Ibnu Abdil Bar dalm kitab

Bayan Al llmi dari Sahnun, Ibnu Watrab menceritakan kepada kami,

Malik dan Sa'id bin Abdurrahman menceritakan kepada kami,

keduanya dari Hisyam bin Urwah, silma se,perti redaksi yang masyhur.

Saya telah menyebutkan pula dalam bab ilmu bahwa hadits ini

masyhur dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, lalu diriwayatkan dari

Hisyarn lebih, dari tujuh puluh periwayat.

qb "e (Datang pada kami dalam rangka menunaiknn haii).

Maksudnya, Abdullah bin Amr melewati kami untuk menunaikan haji.

'J:E- *i ,tb t" & urir 'd; ,i'F- &;-t (Aht

mendengarnya, dia berkata, "Alflr mendengar Nabi SAW bersabda.")

Dalam riwayat Muslim disebutkan, :t? ol '*.el i: S-,ils.O,.J Urti

'*: * trt, }* ,;t *};'rt'^l'6 ,:^itLi yift'€t dl6.ti u' :f i. it
otsi'rr;, * h, ,"v ,;, * u,Sq;*i * 15U'4 ,J'6 ,W *
'Jti 

*t ir" h, ,P ,4, of 7t C! (Aisyah berkata kepadalat, "Wahai

anak saudarilat, sampai lcepadaht bahwa Abdullah bin Amr tnelewati

kita untuk menunaikan haji. Temui dia dan tanyakan. Sungguh dia

telah menerima dari Rasulullah SAW ilmu sangat banyak-" Dia

berlrata, "Aku menemuinya dan menanyainya betbagai hal yang dia

sebutlan dari Nabi SAW, mala di antara apa yang dia katakan

adalah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda.')

ii^3lhbt 'oi '-tx. Ui Lf- r &r L1 gesungguhnya Allah tidak

mencabut ilmu sesudah memberikannya kepada kamu). Dalam riwayat

Abu Dzar dari Al Mustamli dan Al Kasymihani disebutkan dengan

redaksi, i:tjithb(. Sedangkan dalarn riwayat Harmalah disebutkan, )
6r;)y u,t\t'U #t Lf fn*" tidak dicabut dari manusia secara

langsung). Dalam riwayat llisyam sebelumnya pada pembatrasan

tentang ilmu dari jalur Malih darinya disebutkan, lijr "e."- 
f 3u' i,l
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l., U'aL fi- rA;fy gesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan

mencabutnya seantra langsang dari hamba-hanba). Selain itu, dalam

riwayat Suffan bin Ufinalt dari Hisyam disebutkan, ,6it y:* b
(Dari hati para hamba). Al Humaidi juga meriwayatkannya dalam

V,ttab Al Musnaddrinya

Se,mentara dalam riwayat Jeir dad HiEram yang dikutip Imam

Muslim sama sep€rtinya. Hmya saja disini dis€htkan, /6t 92 (Dari

marutsia). Redaksi inilah yang tercantum dalam kebanyakan riwayat.

Dalam riwayat Muhanrmad bin Ajlarl dari Hisyam yang dikutip Ath-

Thabarani disebutka4 ',30ilt tti';,i.'&'ef 6rlt'dt i; r iirr Lr

(Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu seaara langsung dai
mereka sesudah memberikonnya kepoda mereka). Dalam riwayat

Ma'mar dari Hisyam yang dinukil Ath-Thabrei disebutkan, f ii,r L1

aejW- tti .,a. nA ;te'u'*J, Li- gungsuh Altah tidak mencabut

ilmu dari dada-dada manrsia sesudah memberikannya kepada

mereka).

Saya kira AMullah bin Amr menceritakan hal ini sebagai

jawaban terhadap oftmg yaug bertanya kepadanya tentang hadits yang

diriwayatkan Abu Ummalr dia berkat4 i:Ft|6 gt:sit ai+ ebti $
rt_"oi.lp #' ',yfbi,.,3ttf 6_,Jui l'r f e7;r *\,.,t} l,
'h\t'U i!; oi ,Fi 6"rt*" haji wada', Rasulullah SAW berdiri di

atas unta hitam yang berwanut sawo matang dan bersabda, "l[/'ahai

sekalian manusia, ambillah ilmu sebelwn diubut dan sebelum

diangkat dari bumi.') Lalu pada bagian akhirnya disebutkan, ol li
# l+rii tgir ,a65 (Kaahuilah, sesunguhnya hilangnya ilmu

adalah dengan hilangnyo para pembawanya), beliau

mengucapkannya tiga kali. Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad,

Ath-Thabari, dan Ad-Darimi.
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Abdullah bin Amr menjelaskan bahwa apa yang disebutkan

tentang pencabutan dan pengangkatan ilmu adalah menurut cara yang

disebutkannya. Demikian juga diriwayatkan oleh Qasim bin Ashbagh

--dan dari riwayatrya dinukil Ibnu Abdil Bar-, bahwa Umar

mendengar Abu Hurairah menceritakan hadits tentang pencabutan

ilmu, maka dia berkata, "seswrgguhnya pencabutan ilmu bukan

dengan cara mencabutnya dari dada kaum laki-laki, akan tetapi

maksudnya adalatr hilangnya para ulama." Riwayat ini dinukil pula

oleh Imam Ahmad dan Al Baz.zar melalui jalur ini.

'nE9,.r:UJii, fr t Fe: 'ef,-|#t @kan tetapi dicabut dari

mereka dengan cara mewafatftnn para ulama bersama ilmu mereka).

Demikian redaksi yang te,rcantum di dalarnnya. Perkiraan maknanya

adalah, dicabut dari mereka dengan cara ulama diwafatkan bersama

ilmu mereka. Dalam kalimat itu terdapat pertukaran- posisi kata.

Sementara itu dalam riwayat Harmalah disebutkan, otli5r ',ry- gi

6 pr ei fd*"n tetapi para ulama diwafatkan, maka ilmu

diangkat bersama mereka). Dalam riwayat Hisyam disebutkan, |St

:d, ie, tljr '&" (Akan tetapi ilmu diangkat dengan

diwafatkannya para ulama). Selain itu, dalam riwayat Ma'mar

disebutkan, ,ilr 'H'&5t "6{4 1eru" tutapi kepergian mereka

adalah pencabutan ilmu). Riwayat-riwayat ini tidaklah jauh berbeda.

i1ti, "rft| ,H M"6 tinggallah manusia-manusia bodoh).

Dalam riwayat Harmalah disebutkan, iri+ $i) arfi 4 u+) @an

tinggallah pemimpin-pemimpin bodoh di tengah-tengah manusia).

Pada pembahasan tentang ihnu telah diulas cara pelafalan kata

ru'usan apakah dalam bentuk jarnak dari kata ra'sun (kepala)

sebagaimana riwayat mayoritas, ataukah bentuk jarnak dari kata

ra'iisun(pemimpin). Dalam riwayat Hisyam disebutkan, ltb',*-'l'il
(Hingga apabila tidak tersisa seorang berilmu). kri adalah riwayat
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Abu Dzar dari jalur Malik, sedangkan riwayat lainnya disebutkan, p
'W (;3:) u,rilt .r;ir 69 ,fi- (Tidak menyisakan orang yang berilmu,

sehingga manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh).

Selain itu, dalam riwayat Jarir yang dikutip Imam Muslim

disebutkan , (4b'!;;- d tit ,? (Hingga ketil@ Dia tittak meninggalkan

seorang ahli ilmu pun). Deniktan juga dalam riwayat Shafiran bin

Salim yang dikutip oleh Ath-Thabarani. Ini menguatkan riwayat yang

kedua. Dalam riwayat Muhammad bin Ajlan disebutkan, 
-&- 

d tit &

It? (Hingga ketikn tidak tersisa satu ulama pun). BegStu pula dalam

riwayat Syu'bah, yang berasal dari Hisyarn. Sementara dalarn riwayat

Muhammad bin Hisyam bin Urwah, dari bapalarya yang dikutip Ath-

Thabrani disebutkan, itii ',tii:: /9.'# (Matra jaditah bast

manusia pemimpin-pemimpin yang bodoh). Dalarn riwayat Ma'mar,

dai Az-7-uhi, dari Urwah yang dikutip pula olehny4 sesudah redaksi

lafazh'sesudah memberikannya kepada mereka', disebutkan,',#t

pi r U ,e,? Ptb iti d;;,1 l,o +i & )t;tat';.* @kan

tetapi para ulama pergi, setiap lcali seo,rang ahli ilmu pergi maka

pergilah yang bersamanya daripada ilmu, hingga tersisa oranS-orang

yang tidak tahu).
t.to,bt o:j{i ,yJtt'fr t "t*- (Mereka dimintaifatwa, maka

merelra berfotwa berdasarkan pendapat merekn, sehingga mereka

sesat dan ryenleylkan). Dalamriwayat Hannalatr disebutkan denganr

redaksi, o'bt tir{i f *'fffi- (Mereka memberi fatwa kepada

manusia tanpa dasar ilmu, sehingga merela sesat dan menyesatkan).

Sementara dalam riwayat Muharnmad bin Ajlan disebutkan, '#t:iU-

#H (Mereka meminta fatwa kepada pemimpin-pemimpin itu, dan

pra pemimpin itu pun memberi fatwa kepada mereka). Redaksi

selebihnya sama seperti tadi. Sementara 4alarn riwayat Hisyam bin
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Urwah disebutkan , r:jiri ,i:n grt e r'Fg t:7rli laereka kemtdian

ditanya, lalu mereka berfa*a tanpa ihm+ sehinga mqeka sesat dan

menyesatkan).

Ini adalah riwayat mayoritas. Nanun Qais bin Rabi'-seonmg
periwayat dengan derajat shafiq dinyatakan lemah dari segr

hafalannya- me,nyelisihi riwayart semu:m)na, dimma dia

meriwayatkamya dari Hisyam dengan rcdaksi, P;t- .i. F li i
,_pi:, rji ,p?surtriii, ;\t $:i 14',,$W ,,3't*,,, ((rrusan bani

Israil terus dalam kcadoan harmonis hinga berksilbans di antara

mereka anak-anak tawanan dari beberapa umat, kmudian merelca

berfatwa berdasarkan pendapat, sehiruga mqeka se-l,at dan

menyesatknn). Hadits ini diriwayatkan AI $*rzar dan dia

berkomentar, "Ia hanya diriwayatkan oleh Qais. Redaksi )rang tepat

adalah hadits yang diriwayatkan oleh yang lain dri llisym, dan

dinukil secara mursal. "

Saya (Ibnu Hajar) katakaq riwayat mtrsal yang dirnaksud

diriwayatkan oleh AI Humaidi dalam kttab An-Nmtadir, dan Al
Baihaqi dalam lartab Al Madffinl melalui jalumya dai Ibnu Uyainah,

dia berkata: Hisyam bin Urwah me,nceritakur kepada kard, dari

bapaknya. Lalu dia menyebutkannya redaksi )rmg s€rupa de,tgan

riwayat Qais tanpa adaperbedaan.
'4# y.. 'c;:r;i Uh, kemudian menceritaknmya kepada

Aisyah). Harrralah menambahkan, U; l*i-i l4i* 
-'*io i:jl; ili

t:a ik pt * i' & dt'en ifr les:r;i 
='c.i,&1 

,Alsi (Kaika aht

menceritalran hal itu kepada Aisyah, maka dia tnengangap hal itu
sebagai perlcara besar dan mengingkarinya- Dia furkan, "Apakah

dia menceritakan lepadamu bahwa dia neilengg Nabi SAW

mengatakan ini?')
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i, * ji',yl ,si i:6-:dui rr6.'d, ,f i.!, *nt-i
e e:b +{t y d lri-rt (Kemudian bahwa Abdultah bin Amr

mengerjalmn haji sesudahnya. Maka Aisyah berksta, "Wahai Wtra
saudarilcu, pergilah kepada Abdullah dan perjelas darinya tma*ht
apa yang engkau ceritakan kepadaku darinya.", Dalam riwayat
Harmalalr disebutkan, 'i.aji -*5, 'U '€, ,fr $ennguttnya beliau

menunailran haji pada tahun berilatnya). Sedangkan reaarcinya J,6

,*'{w ,P'4 C Ot''rlrn :f i.r irt ,ii tJri 'J46 ttt ti1;p :!;5}

#' e U 'r:f5 q$ g"r6Jt (Urwah berkata, ,Hinga ketikn tahun

berihttnya Aisyah berkata kepadanya, 'Wahai putra saudariht,
sungguh lbnu Amr telah datang maka temui dia, kemtdion fukfllah
pembicaraan dengannya hingga tanyakan tentang hadits
yang dia sebutkan kepadamu tentang ilmu'-')

'^{Ln '4 Uku kemudian danng kqadanya dan

menanyainya). Dalarn riwayat Harmalah disebutkm de,ngan redaksi,
,$5 1u"t a alat menemuinya).

i e*i @ia menceritaknn kepadaht tentarg itu). Dalmn

riwayat Hamralah disebutkan, d tj;ii (Dia kemudioa meayebutkan

kepadalat).

CVO f gepeni perkataan dia ceritakan fupadatu).

Dalam riwayat Harmalah disebutkao" uji\t y3 G y, * ti i,i
(Serupa dengan apa yang diceritakannya kqadaht pada kali yang
pertama).

Dalarn riwayat Su&an bin Uyainah yang diriwayatkan s@ara
maushul disebutkan, G tie .c. i, '* '-5 'i'za, 'ej e ,?;i j,t
"*on g,Gt 9;tt d a'rj a;lfl.'oi t66 ,; ,f?Li'rlt"i ,,11at (rJrutah

berkata, kemudian alat tinggal selama satu tahun, Mu aht berrermt
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Abdullah bin Amr l@tika thawafi maka afu menoryafuqru dsn fuliau
nengabarkannya kepadalat). Hadits ini menuqi-r'Irkrn bahwa

pertemuan Ur-wah de,ngan Abdullah bin Amrpadakali koduaterjadi di

Mal&ah. Seakan-akan Urwah berangkat nreinmaikan fudi pada talnm

itu dari Madinalu sernentara Abdultah bermgkat menumn:km h4ii dtri
Mesir, dan berita itu sampai kepada Aisyah- Dagm d€mikian, makna

perkataan Aisyah, 'telah datang' adalah dat*ng dari Mesir nae,nuju

Makkatr, dan bukan datang ke Madinah, s€bab bila ^Amr bin Al Ash

masuk ke Madinah maka Urwatr akan bertemu dengsnnya di sma
Mungkin juga Aisyatr menunaikan haji pada tahun itrr- I^alu Ljruah

me,nunaikan haji bersama Aisyah. Setelah itu Abdullah bin Amr

datang lalu ditemui oleh Urwah atas p€rintah Aisfratl

)r.e i.iiui 'J+ Ui .lri ,iJrii !",rii (Aisl'dt, kemdian

taftjub kfu ;";ta, "Demi dnon, sungguh AWultah bh. Arrr? telal

h"fol.') Dalaur riwayat Harmalah disebutkm, 6 iliti '&.gA *
',*u- it i':, ;i \i i 861 |S:t:e \i *t (Ketika ahr mensabwkan

padanya tentang itu, dia berkata, "Alat tidak mengba melainkot dia

berlrata benar. Alat lihat dia tidak menambahkan squdu de, fidak

menguranginya.')

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ymg pokok mengmdmg

kemungkinan bahwa Aisyah memiliki ilmu tentmg ifi1 den dia

mengira Abdullah telah menambatrkan padmya atau me,ngurangi,

ketika Abdullah menceritakannya pada kali kedua s€p€rti 1mg dia

ceritakan pertarna, maka Aisyah teringat bahwa hadits ifu s€suai

dengan apa yang dia dengar. Akan tetapi riwayat Harmatah Srmg

menyebutkan bahwa Aisyah menganggap hal itu sebagai p€,kffibesar
dan mengingf,arinya, sangat jelas menunjut&m dia tidak merniliki

ilmu tentang itu. Asumsi ini diperkuat oleh alasan "Aisfrah yang

menyatakan bahwa Abdullatr menghapalnya, kecuali karena Abdullah

me,nceritakarmya kembali setelah 1 tahun, sma s€perti yang dia

ceritakan kali pertama, tanpa me,nanrbatr atau mengurmgi.
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Iyadh berkat4 "Aisyah tidak mencurigai Abdullah, akan tetapi

bmangkali Aisyah mengira ini terrnasuk perkara yang dibaca Abdullatt

dari kitab-kitab terdahulu, karena Abdullah telah banyak me,m.baca

kitab-kitab tersebut. Oleh sebab itu, dia berkat4 'Apakah dia

mengatakan kepadaku bahwa dia mendengar Nabi SAW mengatakan

hal ini'?"

Atas dasar ini, maka riwayat Ma'mar terhadap hadits ini, dad

Az-Zvhi,dari urwah, dari Abdullahbin Amr, dan inilah yangmenjadi

pegangan, dan ia tercantum dalam kJtab Mushannaf ltbdtxrazzak, dan

juga dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Ath-Thabarani melalui

jalurnya. Akan tetapi At-Tirmidzi ketika meriwayatkannya dari Abdatr

bin Sulairnan, dari Hisyam bin Urwah, dia berkata' "Az-ZtfrIi
meriwayatkan hadits ini dari Urrrah, dari Abdullah bin Arnr, dan dari

urwah dari Aisyah.- Riwayat yang dia sinyalir ini adalah riwayat

Yunus bin Yazid, dari Az-Znhi, dari Urwah, dari Aisyaft, seperti

diriwayatkan Abu Awanah dalam kttab Ash-Shahih, dan N Bazzar

dari jalur Syabib bin Sa'id, dari Yunus. Namun Syabib me,miliki

kelerratran dari segi hafalannya. Sementara itu dia me,nyelisihi

mayoritas periwayat dalam riwayat ini.

Ketika Abdurrazzaq meriwayatkimnya dan Az-Ztfin maka dia

mengiringinya de,ngan riwayat Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir,

dari Urwalr, dari AMullah bin Amr, dia berkata, * *, i:;;t'ti';q,J,;i

,u,tfi cs- #i *br3;ir hr u; r ,:J6'{t *v b, (Aht bersaksi

bahwa Rasulullah MW bersabda, "Allah tidak mengangkat ilmu

dmgan mencabutnya, akan tetapi dengan mauafatkan pam ulama')

Ibnu Abdil Barr berkata dalam kitab Bayan Al llmi,

'Diriwayatkan pula oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hisyam bin

Urwatr, semakna dengan hadits Malik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Yatrya dikutip Ath-

Thayalisi, dari Hisyam Ad-Dustuwa'i, darinya. Kemudian saya

mendapati sanad lain dari Az-Z;rrhn seperti yang dikutip Ath-
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Thabarani dalam kltab Al Ausath melalui Al Ala' bin Sulaiman Ar-

Raqi, dari Az-Zuhi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, lalu

disebutkan seperti redaksi riwayat Hisyam tanpa ada perbedaan, tetapi

dia menambahkan redaksi, #, ":* ,y ,'*ii (Mereka sesat dari

jalan yang lurus). Tetapi Al Ala'bin Sulaiman dinyatakan lematr oleh

Ibnu Adi. Dia meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Abu Hurairah

sama seperti redaksi riwayat Harmalah sebelumnya, namun sanad-nya

lematr. Kemudian dari hadits Abu Sa'id Al Khudri disebutkan dengan

redaksi, ti f. dt'#. 2j;-',ttl,li'*t'p;;'"J i, i4:t ,aAAt';aA
i;i6!.i #'#t L6:t hJ, dt .4t 6euot mewafatkan para ulama,

lalu mencabut ilmu bersama merelm, sehingga tumbuhlah orang-

orang muda yang saling menindas satu sama lain sebagaimana

halnya unta jantan membuahi betina. Sedangkan orang tua di antara

merelra menjadi sangat lemah). Sanadhadits ini lemah'

Ad-Darimi meriwayatkan dari hadits Abu Ad-Darda',

'?engangkatan ilmu adalah dengan kepergian para ulama."

Diriwayatkan dari Hudzaifah, "Pencabutan ilmu adalah dengan

wafafrrya para ulama."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,, dia berkata,

"Tahukah kalian apakah hilangnya ilmu? Ia adalah meninggalnyaparu

ulama."

Hadits Abu Umamah yang saya sinyalir sebelumnya memberi

informasi tentang waktu Nabi SAW me,nceritakan hadits ini.

Sementara dalam hadits Abu Umamah terdapat pelajaran tarnbahan

batrwa keberadaan kitab-kitab setelatr meninggalnya para ulama tidak

akan memberi manfaat sedikit pun bagi mereka yang tidak berilmu,

sebab kelanjutan hadits itu mengatakan, Gi lr',4 6-:Jut"47l'iAit

sir;:i srrs.i agrr:t w 6 sJiJ "t6i'+t;s, u:*t u:t b ct ai"
ctiut u. a:6t: i:e, yrt :JGl ',naif $: L\ 4 e,l .v:.e)
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i':,:4i *; po? Ci f? q, f;i6- I t;zuit (wong Arab ba&d

bertanya lrepadanya lalu berkata" "Wahai Nabi AIIoh fugaimann
ilmu dianglrat dari knmi dan di antara kani terdry kitab-kilob, kami

telah mempelajari apa yang ada di dala wry s*tu mmgqjarkawrya

kepada anak-anak kami, istri-istri kenl ds, playaplaym kami."
Beliau lrernudian mengangkat kepalorya keeah priw. tssehd dangan

marah lantas bersaMa, "Ini orutg-orutg YaIilfr dot Nosrani di
antara mereka ado kitab-kitab, namun mereka tida*Mgang Wdl
satu huruf pun dalam kitab-kitab itu doi aW Wg difuw pa nabi

mereka"")

Untuk tambahan ini t€rdryaf riwayat-riwayd penfukmg dai
hadits Auf bin Malik, Ibnu {lmar, Shalwam bin IJsaL dm selain

mereka Riwayat dimaksud dikutip oleh At-Tirmidzi, A&Thabarmi,
Ad-Darimi, dan Al Bazzar de,ngm rdalrsi ymgbcrtoda+da- Namrm
pada se,nauanya terdryat malrna ini.

Umar me,nafsirkm 'pengrogfdm ihu' sarra s€eerti

penafsiran dalam hadits AMulIah bin Amr, scperti yag dfuiwa)ratkan

oleh hnam Abmad melaui Yazid bin Al Ash, dili Abu HurairalU dia
menyebutkan hadits yang di rlalamnya dis€bu&il, '4 ,#,'e';t
,L[dr .164 i*t i*i, !t-,. 't Lf- A 4 4 =iri 7 (rhnt
dianglrat." Ketika hal itu didengo oleh (hnu, ,naka Aa furkat4
"Ketahuilah, sunguh ia fukon dengm cua nanmfuqn dui dado-
dada para ulama, tetapi dengm kerygio, pz alnto- Aku, tdqi
dengan meninggalnya para uluna-) hi mrmgfh dinukil oleh Umr
langsrmg dari Nabi SAW- Dengm deqrikim, ia mcnjadi penaunmg
kuat bagi hadits AMullahbinAmr-

Hadits ini dijarliken delil mtlk mydakm bisa saja suatu
T,,rnarn tidak ada mujtahi4 s€perti p€ndryd jumh- Bqteda dengan
mayoritas ulama madzhab Hmbali dm beberaa nlema lain, kilcna
hadits sangat tegas me,lnmjnlrtir dicaM:A ihu dmgan s€bab

diwafatkan pana ulama dm pengmgtdm trmg@g bodoh menjadi
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pemimpin. Dengan demikian, konsekuensinya adalah menetapkan
hukum di atas kebodohan. Apabila ilmu hilang dan juga orang yang
menetapkan berdasarkan itnu maka konsekuensinya adalah hilangnya
ijtihad dan mujtahid. Tetapi hadits ini ditanggapi dengan hadits, Jt j 1

lt ';t '&3 ,P i-cg it U'ta;1, 6t"" senantiasa ada sekelompok

umatlrht dalam kemenangan hingga datang urusan Allah). Dalam
redaksi tain disebutk*, i' ?i 'rJ- ,i- i|'*U ifi $ Tsampai Hari

Kiamat terjadi, atau sampai datangurusan Allah).

Pada pembahasan tentang ihnu telah disebutkan redaksi yang
sama dengan versi pertama tanpa ada keraguan. Dalam riwayat
Muslim disebutkan, lr'j;t At- ,;-',gJ, "p i--eb (Senantiasa berada

dalam kebenaran sampai datang urusan Altah). hilah redaksi yang
dijadikan sebagai pegangan. Tetapi dijawab, bahwa hadits ini hanya
menunjukl<an tidak ada suatu masa tanpa ahli ilmu, bukan menafikan
tidak bolehnya hal itu. selain itu, datil bagr yang pertama sangat tegas
mengatakan 'pencabutan ilmu' dan kali lain dengan redaksi
'pengangkatan ilmu', berbeda dengan dalil kedua. Kalaupun dikatakan
bahwa ada pertentangan maka hukum asalnya adalah tidak ada
halangan bila ilmu diangkat.

. Para ulama berkata, "Ijtihad adalahfardhu kifayah, maka tidak
adanya ijtihad berkonsekuensi sepakat dalam kebatilan.,,

Tetapi ini dapat dijawab, bahwa adanya fardhu kifayah itn
terkait dengan adanya ulama, dan bila terah ada dalil yang mengatakan
hilangnya para ulam4 maka tidak ada rag| fardhu yang dimaksud.
Karena dengan kehilangan mereka maka hilang pula kekuatan dan
kemampuan berijtihad. Bila ia sudah tidak mampu lagi dilakukan
maka hilang pula pembebanannya. Demikianlah jawaban yang
dikemukakan oleh sejumlah ulama. Dalam bab *Zaman Berubah
hingga Berhala Disembatr", di akhir pembahasan tentang fitnah
disebutkan isyarat bahwa kejadian ini berlansung saat kepergian kaum
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muslimin dengan sebab bertiupnya angln. Angin itu bertiup sesudah

unrnnya Isa, hingga tidak tertinggal seorang pun yang dalam hatinya

ada keimanan sebesar dzartah melainkan direnggut oleh angin itu, lalu

tertinggallah seburuk-buruk manusia, dan pada merekalah Hari

Kiamat te{adi.

Riwayat yang semakna dikutip pula oleh Imam Muslim seperti

)'ang saya jelaskan di tempat itu. hi tidak terbantah oleh akan adanya

kesepakatan kaum muslimin meninggalkan fardhu kifayah dan

berarnal di atas kebodohan. Sebab saat itu mereka tidak ada lagi, dan

inilah yang diungkapkan oleh sabdanya, &t ';1i|up 1ntugga datang

urwan Altah). Mengenai riwayat dengan redaksi, ai'tlJt
., l-. o,

?P ,f
t.Hingga Hari Kiamat terjadi), maka ini dipahami dengan pengertian

bahwa itu terjadi ketika mendekati Hari Kiamat dengan a{anya tanda-

unda terakhir. Hal ini sudah dipaparkan dengan dalil-dalilnya di bab

:ersebut.

Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad

dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim, dari Hudzaifah secara marfu',

.'it ?t ,nA * iy:,I, 'u,isi$- ltslam akan hilang sebagaimana

rudarnya lukisan kain), serta hadits-hadits lain. Di samping itu, Ath-

Thabari mengemukakan kemungkinan adanya pengkhususan tempat

lagr masing-masing kelompok tersebut. Mereka yang dikatakan

"ebagai 
seburuk-buruk manusia adalah yang tertinggal setelah angin

:nerenggut orang-orang yang direnggutnya. Bisa saja mereka ini
cerada di sebagian negeri yang merupakan asal atau sumber fitnah.

Sedangkan mereka yang dikatakan berada di atas kebenaran terdapat

di negeri lain seperti Baitul Maqdis. Hal ini didasarkan pada hadits

\{u'adz, bahwa mereka berada di negeri Syam, dan dalam redaksi

train, 'Baitul Maqdis'.

Apa yang dikatakannya meski ada kemungkinan benar, tetapi

tertolak oleh redaksi dalam hadits Anas yang dikutip Imam Muslim, I
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lrr trr ,"1'1r ; i,lui 1 'e bUr ifi (Hari Kiamat tidak atmn tegadi

hingga tidak diucapkan di mukn bumi kata Allah, Allah), serta hadits-

hadits lainnya yang semakna dengannya dan yang telah disebutkaa

sebelumnya.

Mungkin pula hadits-hadits ini ditempatkan secara berunrt

dalam kejadiannya. Pertama terjadi penganglafan ilmu dengan sebab

diwafatkan para ulama mujtahid mutlak (dalam semua cabang ilmu),

lalu diikuti mujtahid muqayyad (dalam disiplin ilmu tertentu).

Kejadian kedua, ketika tidak tersisa seorang mujtahid pun, mereka

sama dalam hal taqlid, akan tetapi mungfuin sebagran mereka lebih

dekat kepada tingkatan rjtihad muqayyad (terbatas) dibanding yang

lainnya. Terutama apabila kita mengatakan adanya spesialisasi dalam

ijtihad. Akan tetapi karena dominasi kebodohm maka didahulukan

orang-orang bodoh. krilah yang diisyaratkan oleh sabdany4 trSt"ihit
lV L:t3:) (Marutsia mengambil pemimpin-pemimpin bodoh). Tet4i

ini tidak menafikan adanya sebagian perrimpin yang tidak seperti itu.

Sebagaimana halnya ia tidak me,nafikan peirgmgf,atan sebagian

pemimpin yang tidak bodoh dalarn semua hal di masa hidupnya ptra

mujtahid,

Ibnu Abdil Barr telah meriwaya&an dalam kitab llmu melalui

Abdullah bin Wahab, aku mende,ngr Khallad bin Satman Al
Hadhrami berkata: Darraj Abu As-Samh me,nceritakaa kepada kami,

dia berkata, "Akan datang kepada manusia suatu zzrman, ses€oftulg

menggemukkan hewan tunggangannSra agar dinaikinya ke be6agai

negeri untuk mencari orang memberi fatwa te,ntang Sunnah png
diamalkannya, namun dia tidak mendryatkan kecuali orang-orang

yang memberinya fatwa berdasarakn dugaan-"

Maka dipahami bahwa maksud dominasi adalah apa yang

sering terjadi pada kedua keadaan itu- Kemudian bisa saja orang-orang

yang memiliki sifat itu diwafatkan dan tinggallah orang-orang yang

taklid, dan saat itu bisa dibayangkan tidak adanya mujtaldd di suatu
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masq hingga pada sebagian disiplin ilmu, dan bahkan sampai pada

beberapa permasalahan saja Akan tetapi masih te,rsisa rnereka yang

berilmu secara garis besar. Setelah itu b€rtebah dominasi kebodohm

dan pe,ngangkatan orang-orang bodoh. I^alu bisa saja ormg-oramg

dengan ilmu seadanya ini diwafatkm dan tidak t€rsisa di antara

mereka seorang pun. Ini sangat patut terjadi ketika Dajial keluar atau

sesudah kematian Isa Saat itulah bisa dibaymglm kosongnya ilus:r
dari mereka yang berilmu. Setelah itu angin bertiup mere,nggut setiry
mukmin. A}fiirnya terjadi pula masa dimana tidak ada s€omng

muslim pun yang hidup, apalagr seorang yang berilmrq drn terlebih

lagi mujtatrid. Tinggallah manusia-manusia terbun& dan atas rnereka

tedadi Hari Kiamat. Namun ilmu yang sebenarnya han5,a ada di sisi

Allah. Pada awal pembahasan te,ntang fitnah telah disebutkan

sejumlah pernbatrasan dan nukilan yang kftaitan de,ngm pencabutm

ilmu.

Dalam hadits ini terdapat larangm mengangkat pemimpin
yang bodoh, karena akan menimbulkan ke,lusakan. Ini bisa pula

dijadikan sebagai pegangan bagi mereka yang tidak memperbolehkam

mengangkat orang bodoh dalam menetrykan hukum meski dia cerdas

dan menjaga harga dirinya. Akan tetryi bila ada orang berilmu yang

fasiq dan orang bodoh yang me,njaga kehormatan diri, maka orang

bodoh inilah yang lebih patut. Karena sifat sifat s/ara' yang
dimilikinya akan mencegahnya menetrykalr hukum tanpa ilmu. Oleh
karena itu, dia akan mencari hukum dan bertanya. Dalam hadia ini
juga terdapat anjuran kepada ulama dan pe,lnmtut ilmu unfirk
mengambil ilmu dari oftLng lain demi meirdryatken pelajarm yang
tidak dimilikinya. Manfaat lain adalah anjuran me,ngecek rya )reg
disarnpaikan kepadanya oleh seorang ahli hadits ry&ita ada faktor
yang menunjukkan kekhilafan. Hendaknya dijaga pula hak-hak orang
yang memiliki keutamaan sebagaimana tertuang dalam

Aisyatr, '?ergilatr kepadanya dan mulailah pembiciutaan sampai

FATETIL BAARI _ 151



engkau menanyainya tentang hadits itu." Aisyah tidak memerintahkan

Urwah langsung bertanya karena khawatir akan merusak suasana.

Ibnu Baththal berkata, '?enyatuan antara ayat dan hadits

tentang beramal berdasarkan pendapat, dengan analisa hukum-hukum

yang dilakukan salaf adalah bahwa teks ayat menyatakan celaan

berkata tanpa ilmu, dan khusus bagi yang berbicara atas dasar pikiran

semata tanpa menyandarkan kepada suatu landasan pokok. Sedangkan

makna hadits adalatr celaan bagi yang berfatwa disertai kebodohan.

Oleh karena ifu, mereka dikatakan sesat dan menyesatkan. Sebab

sungguh telah ada pujian bagi mereka yang menganalisa hukum dari

landasan pokok seperti firman-Nya dalam surah ayat 83, U"r$ lUJ
'e '^!j*- (Niscaya oleh orang-orang yang ingin mengetahui

kebenarannya [akan dapatJ mengetahuinya dari mereka). Jika suatu

pendapat yang disandarkan kepada pokok Al Qur'an dan Sunnah atau

ijma' maka ia terpuji, tetapi jika tidak maka tercela."

Dia berkat4 "Hadits Sahal bin Hunaif dan Umar bin Al
Khaththab, meski menunjukkan celaan terhadap pendapat, tetapi ia

khusus yang bertentangan dengan dalil. Seakan-akan dia mengatakan,

'Celalah pendapat-pendapat kamu apabila menyelisihi Sunnah,

sebagaimana halnya yang terjadi pada kami ketika Rasulullah SAW

memerintahkan kami untuk tahallul, maka kami lebih menyukai

meneruskan ihram, dan kanf menginginkan peperangan demi

menyempurnakan manasik haji serta me,nguasai musuh kami. Tetapi

saat itu apa yang tampak bagi Nabi SAW berupa akhir yang patut

dipuji tidak diketatrui oleh kami. Umar se,ndiri pernatr menulis surat

kepada Syuraih, 'Perhatikan apa yang jelas bagimu dari kitab Allah.

Jangan tanyakan tentangnya kepada seorang pun, apabila tidak jelas

bagimu dari kitab Allah maka ikuti Sunnah Rasulullah SAW, lalu apa-

apa yang tidak jelas bagimu dari Surnah maka berijtihadlah dengan

pikiranmu'
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Ini adalah riwayat Sayyar, dari Asy-Sya'bi. Sementara dalam

riwayat Asy-syaibani dari Asy-Sya'bi dari Syuraih dikatakan bahwa

Umar menulis kepadanya s,Ima sepelti itu, dan di bagian akhimya

disebutkan, 'Putuskan berdasarkan afe yang ada dalam kitab Allah,

apabila tidak ada maka berdasarkan apa yafig ada dalam Sunnah

Rasulullah SAW, jika tidak ada maka putuskan seperti keputusan

orang-orang shalih, dan bila tidak ada pula maka majulah jika engkau

mau atau mundur bila engkau mau, aku tidak melihat mundur dari

persoalan itu melainkan baik bagimu'. Lihatlah Umar memerintahkan

ijtihad. HaI ini menunju*il<an pendapat yang tercela adalah yang

menyelisihi Al Qur'an atau Sunnah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

dengan sanad yang shahih dalj Ibnu Mas'ud, sama seperti hadits

Umar dari riwayat Asy-Syaibani, dan beliau berkata pada bagian

akhirnya, 'Apabila datang kepadanya apa yang tidak ada padanya

rnaka hendaklah berijtihad dengan pendapatnya. Sesungguhnya yang

halal dan haram telah jelas. Tinggalkan apa yang meragukanmu

kepada apa yang tidak meragukanmu'."

,fi, 6 6- :JiL ii ,P i'6 6olrt bin Hunaif berkata, "Wahai

sekalian manusia.") Padapembahasan yang lalu telah disebutkan latar

beiakang sehingga dia menyampaikan khutbah ini. Tepafirya, pada

pembahasan tentang tafsir surah Al Fath, dan dijelaskan pula maksud

perkataan Sahl 'Peristiwa Abu Jandal'.

tilk- TAengeiutkan kami). Maksudny4 memposisikan kami

dalam perkara yang rnengejutkan, yaitu perkara besar dan sangat
'furuk, atau yang sepertinya.

tt)'l4r| 
"ll-(U"trtnknn 

memudahkan kami). Makna dasarnya,

nnenempatkan kami di tempat datar di permukaan bumi. Maksudnya,

L:a:ni dituntun ke tempat itu. hi adalah kiasan perubahan dari keadaan

-rang sulit kepada yang mudah. Sedangkan redaksi, 6. (dengan knmi),

.:alam riwayat Al Kasymihani disebutkan, Q (dengannya). Maksud
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Sahal, adalah mereka apabila terhimpit dalam kesulitan, dimana

mereka butuh berperang di berbagai pertempuran, eksis bertahan, dan

melakukan penaklukan, sehingga mereka mengambil pedang mereka

dan meletakkan di pundak mereka (sebagai kiasan kesungguhan niat

untuk berperang). Apabila mereka melakukan hal itu maka mereka

akan memperoleh keme,lrangan. Inilah maksud singgah di tempat yang

datar. Kemudian dia me,ngecualikan perang yang terjadi di Shiffin

dimana terjadi kelarrrbanan ke,menangan dan kerasnya pertentangan

dalil dari kedua belatr pihak. Dalil Ali dan para pengikutnya adalah

apa yang disyaria&an bag mereka untuk memerangi kaum

pemberontak hingga mereka kenrbali kepada kebenaran.

Adapun dalil Muawiyah dan para pengikutnya adalah

pembunuhan Utsman yang terjadi s@ara zhalim dan keberadaan para

pembunuh itu dalarn laskar hak. Syubhat menjadi besar hingga

berkobar peperangan dan banyak korban di kedua belah pihak. Sampai

kemudian terjadi penyerahan keputusan kepada dua hakim yang

ditunjuk kedua belah pihak, dan terjadilah apa yang terjadi.

'o*'ei'&'-V ,f)t i Svi pnou wa'it berkata, "Atru

hadir di Shifin, dan seburuk-burak-peristiwa adalah-Shffin-")

Demikian redaksi dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan redaksi dalam

riwayat lain mengutip de,ngan 16daksi, o'j;Llt *;t (Dan seburuk-

buruk shufun). Dalq4 riwayat An-Nasafi sama sepertinya akan tetapi

dia mengatakan, i",iltt ,*rs (Dan seburuk-buruk ash-shufun), yakni

ditambahkan huruf ald darr lam. Yeng masyhur dalam pelafalan kata

shiffin adalah memberi harakat kasrah pada huruf shad sedan$an

yang lain menrberi hankatfathah.

"€+ & $:, ,4 (cela pendapat knmu terhadap asama

lamu). Maksudny4 jangan kamu beramal dalam agama kamu

berdasarkan pendapat se,mata yang tidak bersandar kepada suatu

landasan agama. Ia sama seperti perkataan Ali RA yang diriwayatkan
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Abu Daud dengan sanad yang hasan, [Ll '# og f}i, ]-1Jr ,te !
'$ei'n j:11'aA.ji. (sekiranya agama ditetapkan berdasarkan pendapat

malra mengusap bagian bawah ldrufflebih utama daipada mengusap

bagian atasnya).

Penyebab Sahal mengatakan hal itu adalah apa yang

disebutkan pada pembahasan tentang perintah taubat terhadap orang-

orang murtad, bahwa penduduk Syarn ketika merasa penduduk hak

hampir menang, maka mereka minta perundingan. Sementara

kebanyakan penduduk kak adalah ahli Al Qur'an yang sangat keras

dalam agama (karena sebab ini pula bany* di antara mereka menjadi

Khawarij), sehingga mereka mengingkari sikap Ali dan orang-orang

sependapat dengannya dalam menerima perundingan. Oleh sebab itu,

Ali RA beralasan dengan kisah Al Hudaibiyah, bahwa Nabi SAW

menerima tawaran Quraisy mengadakan perdamaian, padahal tampak

sekali Nabi SAW bisa mengalahkan mereka. Pada mulanya sebagian

satrabat kurang respek dengan keputusan itu sampai tampak bagi

mereka batrwa kebenaran adalah apa yang diperintahkan beliau SAW.

Seperti telatr dijelaskan pada pembahasan te,ntang syarat-syarat.

Al Kannani menakwilkan perkataan Sahal bin Hunaif sesuai

apa yang dikandung redaksi, dia berkat4 "Seakan-akan mereka

menuduh Sahal kurang becus dalam berperang saat itu, sehingga dia

berkata kepada merek4 'Bahkan kamu sebaiknya mencela

pendapatnu, kare,na aku tidak mengurangi dari yang semestinya

sebagaimana halnya aku tidak mengurangi pada peristiwa Al
Hudaibiyah saat dibutuhkan. Begitu juga aku mengambil sikap diam

dalarn peristiwa Al Hudaibiyah agar tidak menyelisihi ke'putusan

Rasulullah SAW, demikian pula aku mengambil sikap diam hari ini

rmtuk kemaslahatan kaum muslimin'."

Disebutkan dari Umar sama seperti perkataan Sahal,

sedangkan redaksiny4 4; t qlst ftfii (Tatuttah kepada pendapat

dalam agama kamu). Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam
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h,ttab Al Madkhal secara ringkas. Kemudian dia, Ath-Thabari, dan

Ath-Thabarani telatr meriwayatkan dengan redaksi, Se tg11Jl, ry,1ljr

ii u !ry itsit 4; *t *v 2u,,J- I' J'r) ;1 \31 €:L'uti ,;Jtsr

'drJt f (Cetatah pendapat kamu atas agamamu, karena aht telah

melihat dirilu menolak urusan Rasulullah SAll dengan pendapatht

lcarena ijtihad. Demi Allah, alat tidak menyimpang dari kebenaran),

dan itu terjadi pada peristiwa Abu Jandal, hingga Rasulullah SAW

bersabda kepadakq "Engkau lihat aku ridha dan engkau tidak ridha."

Kesimpulannya, berpegang kepada pendapat hanya dilakukan

ketika tidak ada nash (dalil). Lriiah yang diisyaratkan perkataan Imam

Asy-Syaf i sebagaimana dikutip Al Baihaqi dengan sanad yang

shahih hingga Ahmad bin Hanbal, aku mendengar Asy-Syaf i
berkata, "Qiyas digunakan saat darurat. Bersamaan dengan itu, orang

yang beramal berdasarkan pendapatnya tidak boleh meyakini

sepenuhnya telah melalrrkan maksud sebenarnya dari hukum. Akan

tetapi yang dilakukannya adalah mengerahkan kemampuan dalam

berijtihad untuk diberi patrala meskipun keliru."

A1 Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al Madkhal dan Ibnu

Abdil Barr dalam kitab Bayan Al llmi dari sejumlah tabiin, seperti Al
Hasan, Ibnu Sirin, Syuraih, Asy-Sya'bi, dan An-Nakha'i, melalui

sanad-sanad yangjayyid tentang celaan berkata atas dasar pendapat

semata. Semua itu dikumpulkan oleh hadits Abu Hurairah, bT- 1

9r1 6.61 ery qf;- & i'ni (Tidak beriman salah seorang kamu

hingga hawa nafsunya mengilati apa yang aku bawa). Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Hasan bin Suffan dan lainnya dengan periwayat

tsiqah dan dinyatakan shahih oleh An-Nawawi di bagian akhir kitab

Al Arba'in-

Mengenai riwayat Al Baihaqi dari jalur Asy-Sya'bi, dari Amr
bin Harits, dari flmar, dia berkata 'Berhati-hatilah terhadap pma

pemikir, karena mereka adalah musuh-musuh Sunnah. Mereka tak
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mampu menghafal hadits, sehingga mereka berkata atas dasar
pendapat, dan mereka sesat dan menyesatkan."

Secara tekstual, ini dimaksudkan untuk mereka yang berkata
berdasarkan pendapat padahal ditemukan nash tentang itu. Karena
kelalaiannya dalam mencari hadits, sehingga patut baginya dicela.
Lebih patut lagi mendapat celaan dari itu adalah mereka yang
mengetahui nash tetapi mengamalkan apa yang menyelisihinya atas

dasar pendapat, lalu membebani diri menolak nash dengan
penakwilan. klilah yang diisyaratkan perkataan Imam Bukhari dalam
judul bab, "Membebani Diri dengan Logika".

Ibnu Abdil Barr berkata dalam l<ttab Bayan Al Ilmi setelah
menyebutkan atsar-atsar yang banyak tentang celaan pendapat,
"Terjadi perbedaan para ularna tentang pendapat yang dicera dalam
hadits -hadits ini, baik yang marfu' maupun mauquf dan maqthu,.
Sekelompok mengatakan, ia adalah perkataan yang berkenaan dengan
keyakinan yang menyelisihi Sunnah, karena mereka menggunakan
pendapat dan logika ketika menolak hadits, hingga mereka mengkritik
hadits-hadits masyhur yang mencapai derajat mutawatir seperti hadits
syafaat. Mereka mengingkari ada orang yang keluar dari neraka
setelah memasukinya. Mereka mengingkari pula telaga, timbangan,
adzab kubur, serta perkataan mereka lainnya tentang sifat, ilmu, dan
logika. sedangkan mayoritas ulama mengatakan, pendapat tercela
yang tidak boleh digunakan logika padanya dan tidak boleh
menyibukkan diri dengannya, adalah unsur-unsur bid,ah yang
disebutkan di atas.

Dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, dia berkata, ..Hampir

saja tidak terlihat seseorang menggunakan logika melainkan dalam
hatinya ada kotoran. Mayoritas ulama mengatakan, pendapat tercela
dalam atsar-atsar itu adalah berkata tentang hukum berdasarkan
istihsan (menganggap baik) dan menyibukkan diri dengan kejadian-
kejadian yang masih diperkirakan akan te{adi. Begitu pula
mengembalikan permasalahan cabang kepada masalah cabang yang
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lain dan tidak mengembalikannya kepada permasalahan pokok dari

Srrnnah. Selain itq kebanyakan mereka menambahkan perbuatan

menyibutrkm diri dengan memperbanyak membahas masalah-masalah

yang behrm terjadi. Sebab menyibuttcan diri dalam hal itu
menyebabkm kelataian terhadap Sunnatr.

Ibnu AMil Barr menguatkan pendapat kedua ini dan berdalil

untuk me,lrdukrmgnya Setelah itu, dia berkata, "Tidak ada seorang

pun di antara ulama umat yang memiliki hadits Rasulullah sAw
ke,mudian mendlakny4 melainkan karena anggapan telah dihapus,

atau bertentmgan dengan atsar lain, atau ijma' atau amalan yang

wajib untuk dipatuhi, atau cacat pada sanad-nya. Sekiranya dia

menolak hadits bukan karena alasan-alasan tadi, maka gugurlah

kredibilatasnya dan keutamaannya, sehingga tidak layak lagi dijadikan

imam-"

Selanjutnya dia menutup bab dengan perkataan yang

dismpaikan kepadanya dari Sahal bin Abdullah At-Tastari sang ahli

zuhud yang masyhur, dia berkata, "seseorang yang mengadakan

sesuatu dalam ilmu *an dimintai pertanggung jawabannya pada Hari

Kiamal apabila sesuai Sunnatr maka dia selamat, dan jika tidak sesuai

maka dia tidak akm selamat."

8.I(eadaan Nabi SAW Ketika Ditanya tentang Masalah yang

BelumDiturunkan lYahyu Maka Beliau Menjawabr "Aku Tidak

Tahuo, Atau Tidak Menjawab Berdasarkan Pendapat Pribadi

dan Qiyas hingga WahYu Diturunkan

.1ii,r 'Orif .J6 IA
telah AllahBerdasakm finnan Allah, "Dengan apa yang

walryukan kepadamu." (Qs. An-Nisaa' [a]: 105)

Ql
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tsa u';)t f *t {, \t :{ri,.-- i.t ,Su:

.fllt,ri &
Ibnu Mas'ud berkatq 'Nabi SAW pernah ditanya tentang ruh,

maka beliau diam hingga turun ayat."

l' + i. jy L+ ,i't;- ,'kit j.t 'c-:; ,iG .,tlr '*

F 'ft Gi:;- *:t *r\t * lnt J?, ;lA*;,:J'fr
lr\,

{'Lut.J- I' J';:rU:* ,:,ro',fi it GyC qq6 6)
',sG d3:r- lri i';,r t;- :irt* .tG,* l;t*i *'A,*i
G &i'rY td:, €. el;* -at J';i'qi'd" ,irh

.pt:oJt qU; e:*,16;1 r^' :JGrJt

7309. Dari Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Al
Munkadir berkata: Aku mendengilr Jabir bin Abdullatr berkata, "Aku
pemah jatuh sakit, lalu Rasulullah SAW datang menjengukku bersama

Abu Bakar. Keduanya datang sambil berjalan kaki. Beliau datang

kepadaku saat aku sedang pingsan. Rasulullah SAW kemudian

berwudhu lalu menyiramkan air wudhunya kepadaku dan aku sadar.

Aku berkata, 'Wahai Rasulullah--{an terkadang Suffan berkata, 'Hai

Rasulullah'-bagaimana aku putuskan tentang hartaku? Apa yang aku

Iakukan terhadap hartaku?' Namun Rasulullah SAW tidak memberi
jawaban sedikit pun kepadaku hingga turun ayat tentang warisan."

Keteransan Hadits:

(Bab keadaan Nabi SAW ketile ditanya tentang masalah yang

blum diturunkan wahyu makn beliau menjawab, "Alcu tidak tahu",

,*'r$t',9
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atau tidak menjawab berdasarkan pendapat pribadi dan qiyas hingga
wahyu diturunkan). Maksudnya, ada dua keadaan beliau ketika
ditanya tentang sesuatu yang belum diturunkan wahyu tentangnya;

terkadang beliau mengatakan 'tidak tahu', dan terkadang pula beliau
bersikap diam hingga datang penjelasan tentang itu melalui wahyu.

Wahyu di sini bermakna umum, mencakup apa yang terdapat dalam

Al Qur'an dan yang lain. Namun Imam Bqkhari tidak menyebutkan

dalil untuk keadaan dimana Nabi SAW mengatakan 'tidak tahu'.
Sebab kedua hadits di atas, baik yang mu'allaq maupun yangmaushul

hanya menjadi dalil bagi keadaan kedua. Untuk itu, sebagian ulama

muta'akhirin memberi jawaban bahwa Imam Bukhari membatasinya

dengan dalil dimana Nabi SAW tidak menjawab.

Al Kannani berkata, "Perkataan Imam Bukhari pada judul bab

'tidak tahu' merupakan kerancuan, karena tidak ada dalam hadits itu
keterangan yang menunjukkannya, dan tidak dinukil pula dari beliau
SAW tentang itu."

Ini adalah sikap memudahkan yang ditampakkan oleh dirinya
serta keberanian dalam menafikan sesuafu yang sebenarnya ada,

se,perti akan saya jelaskan. Tampaknya, dia mengisyaratkan pada judul
bab, apa yang disebutkan tentang itu, tetapi tidak ada satu pun yang

memenuhi syaratnya, meski pada dasarnya layak dijadikan dalil,
sebagaimana kebiasaannya dalam hal-hal seperti ini. Contoh paling

dekat yang disebutkan'oleh Imam Bukhari tentang masalah ini adalah

hadits Ibnu Mas'ud sebelumnya pada pembahasan tentang tafsir surah

Shaad, iEf trr W 'e d U: ,1; S?$ * i* 's,, (Barangsiapa

mengetahui sesuatu maka hendaklah mengatakannya, dan siapa tidak
mengetahui hendaklah mengatakan "Allah lebih tahu.") Akan tetapi
hadits iru mauquf.

Sementara yang diinginkan adalah pernyataan Nabi SAW,
ketika menjawab, 'Tidak tahu' atau 'tidak kenal'. Dan ini telah

disebutkan dalam sejumlah hadits, di antaranya hadits Ibnu Umar, ,4
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,!-b a€'6,cs;3f 1 :J'6 e? ?Y,',tl ,iw "nt;t *v ?0, ,)* ,;t jl,yi
*a$r'S"b *0'g$ ,y, ,Jui ,,ss1:t r , jfi 'iiLi lseorang taki-taki

datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Tempat mana yang terbaik?"

Beliau menjawab, "Aht tidak tahu." Lalu Jibril datang dan beliau

menanyakannya. Jibril menjawab, "Aht tidak tahu-" Beliau berkata,

"Tanyalah kepada Tuhanmu." Maka Jibril kembali dengan cepat).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban

Hadits serupa juga dikutip oleh Al Hakim dari hadits Jubair

bin Muth'im. Sehubungan de.ngan ini dinukil dari Anas yang

disebutkan Ibnu Mardawaih. Sedangkan hadits Abu Hurairatr RA

batrwa Rasulullah SAW bersabd4 f ef (|l1.;1k Si:tUt gr';i1 t 6ku
tidak tahu hudud apakah menjadi kafarat bagi pelalatnya atau tidak).

Sebelumnya sudah dijelaskan ketika merrbahas hadits Ubadatr pada

pembahasan tentang ilmu. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni dan At Hakim.

Cara mengompromikannya dengan hadits Ubadah sudah

dikeinukakan pada pernbahasan te,ntang hudud (hukuman-hukuman).

Ibnu AI Hajib berkata di bagian awal kitab Al Mukhtashar tentargke-
shahih-an riwayat-riwayat batrwa Nabi SAW pernah mengatakan

'tidak tahu'. Sebagian riwayat ini sudatr saya sebutkan dalarn Y.rtab Al
Amalifi Takhnj Ahadi* Al Mukhtashar.

ygr li fli ,y- ii (aatu" tidak mengatakan berdasarkan

pendapat dan qiyas). Al Karmani berkata, 'I(edua kata ini adalah

sinonim. Namun sebagian me,ngatakan, ar-ra'W (pendapat) adalah

berEkir dan qiyas (analogi) adalah mencari kesamaan dan perbedaan.

Ada pula yang mengatakan ar-ra'W lebih umum, karena masuk di
dalarnnya istihsan (menganggap baik) serta yang sepertinya."

Yang tampak bahwa bagan akhir inilah maksud dari Imam
Bukhari. Inilah yang ditunjukkan oleh redaksi yang tercantum pada

bab sebelumnya dari hadits Abdullah bin Amr.
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A1 Auza'i berkat4 "Ilmu adalah apa-apa yang datang dari

sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan apa yang tidak datang

dari mereka maka bukanlah ilmu."

Abu Ubaid dan Ya'qub bin Syaibah meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, "Manusia senantiasa berada dalam kebaikan

selama ilmu datang dari sahabat-sahabat Muhammad SAW dan para

pemuka mereka. Apabila ilmu datang dari orang-orang kecil mereka

dan hawa nafsu mereka telatr berserakan, niscaya mereka akan

binasa."

Abu Ubaid berkata, "Maknanya, semua yang datang dari para

sahabat serta tokoh-tokoh generasi berikutnya yang mengikuti mereka

dengan baik. Itulah ilmu yang diwarisi. Sedangkan yang diadakan

orang-orang sesudahnya maka itulah yang tercela. Generasi

sebelumnya biasa memisahkan antara ilmu dan pendapat. Mereka

menyebut Sunnah sebagai ilmu dan menyebut yang lain sebagai

pendapat."

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, "Ilmu diambil dari Nabi

SAW, kemudian dari para sahabat, apabila tidak ada maka seseorang

boleh memilih di kalangan tabiin."

Diriwayatkan pula darinya, "Apa yang datang dari para

klnalifatr yang diberi petunjuk maka itulah Sunnah. Sedangkan apa

yang datang yang lain dari kalangan sahabat di antara yang

mengatakan ia adalah Sunnah, maka aku tidak menolaknya."

Diriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, dia berkata, "Yang

menjadi pegangan adalah atsar (hadits). Oleh karena itu, ambillah

riwayat yang bisamenafsirkan untuk kamu."

Kesimpulannya, kata ar-ra'yu apabila didasarkan pada nukilan

dari Al Qw'an dan Sunnah maka ia terpuji. Namun bila bila tidak

didasarkan pada ilmu maka ia tercela. Inilah yang ditunjukkan hadits

Abdullatr bin Amr di atas, karena beliau menyebutkan sesudah
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hilangnya ilmu maka orang-orang bodoh memteri fatwa berdasarkan

pendapat pribadi.

{A (Berdasarkan firman-Nya). Dalam riwayat Al

Mustamli disebutkan, thr 'rtrr( 6; :jw lt )il (Berdasarkan firman

Allah, "Dengan apa yang telah Allah wahytkan kepadamu.') Ibnu

Baththal menukil dari Al Muhallab yang makranya, 'Tlanya saja Nabi

SAW tidak menyinggung beberapa hal yang tidak memiliki dasar dari

syariat. Oleh sebab itu, mestinya perkara itu telah disinggung oleh

wahyu. Bila tidak, maka beliau telatr mensyariatkan qiyas (analogi)

kepada umafirya, dan beliau mengajari mereka cara menganalisa

hukum dalam perkara-perkara tak memiliki nash. Nabi SAW berkata

kepada perempuan yang menanyainya apakah boleh menghajikan

ibunya, |:a;Surt9ri 
ht$ (Hak Allah lebih patut ditunaikan). Ini adalatr

arti qiyas menurut batrasa Arab.

Sedangkan qiyas menurut para ulamq adalah menyerupakan

sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang memiliki

hukum dari segi makna. Beliau telah menyerupakan keledai dengan

kuda dan memberi jawaban kepada seesorang yang bertanya

kepadanya tentang keledai dengan me,nrbacakan ayat yang bersifat
,....., -Ai' '"

umrun, 'oj- t:l; iJ5 Jti+ ,,f,ug- jlj (Barangstapa mengerjakan kebaikan

seberat dzarrah pun niscaya dia alcan melihat [balasanJnya)."

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi, "Apa yang

dijadikan dalil oleh Imam Bulfiari terhadap pandangannya tentang

penafian qiyas justru menjadi dalil yang menetapkannya, karena

maksud dari firman-Nya, ?nr '*rt w (Dengan apa yang telah Allah

wahyukan kepadamu) tidaklah terbatas pada perkara-perkara yang

memiliki nash, bahkan di sana terdapat izin untuk mengatakan

berdasarkan pendapat pribadi. "

Kemudian dia menyebutkan kisatr orang yang mengatakan,

"Sesungguhnya istriku melatrirkan anak yang hitam." Maka Nabi

J6'
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SAW me,ngatakan kepadanya, "Apakah engkau memiliki unta."

Sampai beliau bersabda, "Barangkali itu berasal dari leluhurnya."

Beliau bersabda pula kepada melihat keserupaan si anak dengan

Zarfah, *Berhijablah darinya wahai Saudah." Selanjutrya dia

menyebutk an atsar-atsar yarLg menunjukkan diperbolehkarurya qiyas.

Tetapi perkataannya ditanggapi Ibnu At-Tin bahwa Imam Bukhari

tidak memaksudkan penafian secara mutlak. Hanya saja maksudnya

adatah beliau meninggalkan berbicara dalam beberapa perkara dan

menjawab berdasarkan pendapat pribadi dalam beberapa perkara.

Imam Buk*Iari telah membuat bab untuk masing-masing

persoalan itu dan menyebutkan riwayat-riwayat yang mendukungnya.

Dia juga mengisyaratkan dengan perkataannya sesudah dua bab

"Orang yang Menyerupakan Pokok yang telatr Diketahui dengan

Pokok yang Diberi Perincian, lalu dia menyebutkan hadits "e:t'^b1'dA

(Barangkali dia berasal dari keturunan leluhurnya), dan hadits 1' ;;-i;

,#- o1'6Lt lWang kepada Allah lebih berhak dibayar). Atas dasar ini

tertolak apa yang dipahami Al Muhallab dan Ad-Dawudi.

Selanjutnya Ibnu Baththal mengutip perbedaan tentang apakah

boleh bagi Nabi SAW berijtihad dalam hal-hal yang belum diturunkan

watryu kepadanya. Perkara ketiga adalah sesuatu yang diberlakukan

sebagaimana halnya wahyu seperti mimpi dan semisal dengannya' Dia

menukil bahwa Imam Malik tidak memiliki pernyataan tekstual dalam

hal itu. Diaberkatq 'Yang lebih tepat adalatr membolehkannya."

Imam Asy-Syaf i menyebutkan masalah ini dalam kitab Al
(Jmm dan disebutkan dalil mereka yang berpendapat, bahwa Nabi

SAW tidak mensunnahkan sesuatu kecuali berdasarkan perintah, dan

ini terdiri dari dua macam, yaitu: (a) melalui wahyr yang dibacakan

kqpada manusia, atau (b) atas pesan dari Allah agar melakukan ini dan

itu. Allah berfirman dala4 surah An-Nisaa' ayat 113, 3fl; ht SS?t

tSA6 +6i' (Dan [oleh karenal Atlah telah menurunkan At Kitab
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dan Hilonah kepadamu). Al Kitab adalah wahyu yang dibacakan.
Sedangkan Hikmah adalah Sunnatr. Maksudnya apa yang datang dari
Allah tetapi tidak dicantumkan dalam Al Qur'an. Hal itu diperkuat

oleh sabda beliau SAW dalam kisah orang sorilrrrnr y6r& l#3\'
lirr $ungguh aku akan memutusksn di antara lcamu berdua

berdas arlmn kitab Allah). Maksudnya, berdasarkan wahyu-Nya.

Hadits serupa juga berasal hadits Ya'la bin Umayyatr tentang
kisah orang bertanya tentang umrah dan seme,lrtara dia memakai jubah

(ubah atau baju besi), maka Nabi SAW diam hingga wahyr turun.
Ketika wahyu itu berakhir maka beliau memberikan jawaban. Asy-
Syaf i meriwayatkan dari Thawus, bahwa di sisinya terdapat kitab
tentang denda pembunuhan yang diturunkan melalui wahyu. Al
Baihaqi meriwayatkan pula dengan sanad yang shahih dari Hassan
bin Athiyatr 

-salah 
seorang tabiin tsiqah di antara ulama Syam-,

bahwa Jibril biasa turun kepada Nabi SAW membawa Sunnah
sebagaimana halnya dia turun membawa Al Qur'an. Semua itu
terhimpun dalam firman-Nya dalam suratr An-Najm ayat 3,,f 'rbr-6:)

c:4t lOon tidaklah apa yang diucapkannya itu [Al eur'anJ menurut

kemauan hawa nafsunya).

Selanjutnya Asy-Syafi'i menyebutkan macam-macam wahyu
seperti yang dilihat Nabi SAW dalam tidur, dan apa yang dimasukkan
oleh Ruh Qudus ke dalam hati beliau. Kemudian dia berkata, "Tidak
tertutup kemungkinan semua Sunnah termasuk salatr safu di antara
makna-makn a y ang aku sebutkan. "

Mereka yarlg mengatakan bahwa Nabi SAW berijtihad,
berdalil dengan firman Allah dalam suraha Al Hasyr ayat 2, 6- t)*ti
s(,!.\r Q)l got" ambillah [keiadian ituJ untukmenjadi pelajaran hai

orang-orang yang memiliki pandangan). Para nabi adalah manusia
paling patut disebut 'orang-orang yang msmiliki pandangan,. Begitu
pula hadits tentang besamya pahala bagi mujtahid. Sementara para
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nabi adalah manusia paling berhak terhadap perbuatan yang

mendatangkan pahala besar. Ke,mudian Ibnu Baththal menyebutkan

beberrya contoh tentmg 4pa yang dikerjakan Nabi SAW berdasarkan

pendapa! seperti unrsan-unrsan ptrffig, pengiriman pasukan,

peurberian harta kepada orang-orang banr masuk Islam, dan

me,ngambil tebusan dari tawanan perang Badar. Mereka juga berdalil

de,ngan firman Allah dalom surah Aali Imraan ayat 159, d i\lg:
i\t lOan bermusymrrarahlah dengan mereka dalam urltsan itu). Dira

b€rkat4'ldusyawarah tidak terjadi kecuali dalam perkara yang tidak

ada nastur5ira."

Ad-Dawudi berdalil dengan perkataan Umar, "Sesungguhnya

pe,ndapat dari Rasulullah SAW adalah be,nar. Sedangkan pendapat kita

hanya prasangka serta pe'mbebman diri."

Al Karmani be*ata, 'Mereka yang membolehkan

me,ngatakan, seakan-akan beliau diam dalam perkara yang tidak

diteinukan pokok rmhrk dijadikan landasan qiyas, karena beliau

diperintahkan rmtuk melalnrkan qiyas berdasarkan cakupan umum

firman Allah, y,J! Urt ,i ,;*'6 (maka ambillah [keiadian itu] untuk

menj adi pelaj aran hai orang-orang yang memiliki pandangan). "

Ibnu Abdil Barr be,rdalil tentang tidak bolehnya menggunakan

pendapat, de,ngan hadits Ibnu Syihab, bahwa Umar berkhutbah dan

berkata, "Watrai manusiao sesungguhnya pendapat dari Rasulullatr

SAW adalah benar, sedangkan dari kita hanya prasangka dan

pembebanan diri.- rni mungkin dijadikan pegangan mereka yang

me,ngatakan bahwa beliau berijtihad, tetapi ijtihadnya tidak pernatr

salah. Ini berkenaan de,ngan hak Nabi SAW. Sedangkan orang-orang

sesudahnya, banyak kejadian dan perkataan yang bertebaran, maka

para ulama salaf sangat berhati-hati terhadap perkara-perkara baru.

Selar$utnya mereka terbagi m€njadi tiga kelompok, yaitui:
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Pertama, mereka yang berpegang kepada perintah dan beramal

sesuai sabda Nabi SAW , i.rllt oritlit fii &r'n<10 luenaaxlatr

kalian berpegang kepada Sunnahlu dan Sunnah Khulafa Rasyi&n)-

Mereka ini biasanya tidak keluar dari batasan yang telatr dit€xltukan

ketika memberikan fatwa. Apabila ditanya sesuatu yang me,reka tidak

dapatkan nukilarurya maka mereka cenderung tidak berkomentar.

Kedua, mereka yang mengqiyaskan atau menganalogikan

kejadian yang belum terjadi dengan apa yang telah terjadi- Mereka

memperluas hal ini hingga diingkari kelompok pertarna seperti telah

disebutkan dan juga akan datang.

Ketiga, mereka yang mangambil sikap tengah, )akni
mendahulukan atsar (riwayat) selama ditemukan. Apabila tidak

ditemukan maka mereka melalnrkan qiyas.

ul ,?'q iiSt* *i * io' & A',Y.r':1f i: J'&t

''01-$ lmn Mas'ud berkata, "Nabi SAW pernah ditanya tentang nth

Beliau kemudian diam hingga tuntn ayat') Ini adalah pe,nggalaa

hadits sebelumnya yang disebutkan di akldr bab "Tindakan Banyak

Bertanya yang Tidak Disukai", melalui sanad yang maushul,hingga

Ibnu Mas'ud. Akan tetapi dia menyebutkan dengan redaksi, zbt, ?tb

'yi- gtadu kemudian berdiri sesaat sambil memandang). Namun

Imam Buk*rari menyebutkannya dengan lsdaksi, 'r*.i @eliflu

kemudian diam) dalam riwayat pada pernbahasan tentang ilmu-

Sementara pada pembatrasan te,ntang tafsir suratr Subhaana disebutkan

dengan redaksi, ',!3li (Beliau menahan diri). Kemudian dalam

riwayat Muslim disebutkan , (*, 9b 
"'i- 

e Pt * Xrt ,* 'o.3r i:l;6
(Nabi SAW menahan diri dan tidak membalas sdikit pwt)-

Selanjutnya dia me,nyebutkan hadits Jabir ketika sakit dan

pertanyaannya, p($t q Ui & :fr"o.9t u 'jri tdr; e'&i',-t!
("Bagaimana alu lalairan pada hartalafi" Dia berkata" "Ma*n Nabi
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SAW tidak menjawablru sedikit pun hingga turun ayat tentang

warisan). Ini sangat jelas menunjukkan kandungan judul bab dan

penjelasannya telah dipaparkan secara lengkap pada pembahasan

tentang tafsir surah An-Nsaa'.

9. Nabi SAW Mengajar Umatnya, Baik Laki-Laki maupun

Perempuan, tentang apa yang Diajarkan Allah kepadanya, tidak
berdasarkan pendapat pribadi dan perumpamaan

,uu" *t *ht * n, J-r, ai?;y-ie :r.*-, d( r
'$j1 6';- c)i: 'u tl';;-;u' ,:4*.,5l-';t',.-1i ,!t J:;,r 6-

gk e rt{j rk i; G ,rrLr :Jw .\t'dat q *: y
'Li:r{t *i * it ,k yt J';:, ttiu .;ra.u :k, k
\1)N 6rr, ,y W-:i-'o; i* i:r;y'& 'J :Jb n h' * q
:Jv \#t lnt J'i1, c- |fu if:;y aa .r6t u q+ Q ttk

,yr: ,rt, ,f(r,ic'i ,l-. t*t;ea

7310. Dari Abu Sa'id, "Seorang perempuan datang kepada

Rasulullah SAW lalu berkat4 'Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah

pergi dengan haditsmu. Tetapkanlah untuk kami atas kemauanmu

suatu hari yang kami datang padamu di hari itu, agar engkau

mengajarkan kepada kami apa yang diajarkan Allah kepadamu'.

Beliau bersabda, 'Berlatmpullah pada hari ini dan itu, di tempat ini
dan itu'. Maka mereka pun berkumpul. Lalu Rasulullah SAW datang

menemui mereka dan mengajarkan kepada mereka apa yang diajarkan

Allah kepadanya. Setelah itu beliau bersabda, 'Tidak ada seorang

perempuan pun di antara kalian yang ditinggal mati tiga orang

analotya, melainkan anaknya itu menjadi penghalang bagi ibunya
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dari neraka'. Seorang perempuao di antara mereka berkata, 'Wahai
Rasulullah, bagaimana dengan dua orang?" Beliau bersabda, 'Dan dua

orang, dan dua orang, dan dua orang'."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW mengajar umatnya, baik laki-laki maupun
perempuan, tentang apa yang diajarlcan Allah kepadanya, tidak
berdasarlcan pendapat pribadi dan perumpamaan). Al Muhallab
berkata,'Maksudnya, apabila seorang ahli iknu mendapat kesempatan

untuk berbicara berdasarkan nash, maka dia hendaknya tidak
berbicara berdasarkan pendapat pribadinya dan analogi." Maksud
'perumpamaan' adalah giyas, yaifu menetapkan hukum serupa yang

diketalrui, pada perkara lain karena kesamaan keduanya dalarn illat
(sebab) suatu hukum. Sedangkan pendapat pribadi lebih umum dari
itu.

Imam Bukhari menyebu&an hadits Abu Sa'id tentang
perkataan seorang perempuan, $^'r|5e7, 'rli n (Kaum laki-taki

telah pergi dengan haditsmu),lalu di dalamnya disebutkan, Udi
?nt '^;S q'r# (Beliau lcemudian datang menemui mereka dan

mengajari merelca apa yang diajarkan Allah kepadanya), di dalamnya
juga disebutkan, 'uio artt b q-4'#. '# il;t |g 6 (Tidak ada

seorang perempuan pun di antara kalian yang ditinggal mati tiga
orang analorya). Haidts Nabi SAW ini dan penjelasannya telah
dipaparkan secara luas pada awal pembahasan tentang pengurusan
jenazah dan jugapadapembahasan tentang ilmu.

if'p. "cr;E (Seorang perempu(n datang). Saya belum

menemukan keterangan tentang namanya. Mungkin saja dia adalah

Asma' binti Yazid bin As-Sakan.
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tnr iia €, ?ili *t * tn' ,rr; I' ll.,-: ,p{a 1aeno"

kemudian dating menemui mereka dan mengaiari mereka apa yang

diajarkan Atlah kepadanya). Di tempat tersebut disebutkan , 6:i'6lei

C',:g ci ogl ,lf;,16'#'i *'H (Beliau kemudian menianiilcnn

kepada merelu suatu hari untuk menemui mereka. Beliau lalu

menasehati mereka dan memerintahlcan merkea. Maka di antara apa

yang beliau kataknn kepada mereka). Disebutkan sama se,perti di

tempat ini. Namun saya belum menemukan pada satu pun di antara

jalur-jalur hadits ini, keterangan tentang apa yang diajarkan kepada

mereka, hanya saja mungkin diambil dari hadits Abu sa'id yang lain

padapembahasan tentang zakat.Di dalamnya disebutkan ,13t ,tb'e
16r Jii rt'o<;it Gg ,:t]:tbs ,r3r ,:i U i,Sui (Beliau kemud.ian

melewati kaum perempuan lalu bersabda, "Wahai sekalian

perempuan, hmdaHah kalian bersedekah, karena sungguh alat

melihat kebanyaknn penghuni neraka adalah kalian). Lalu disebutkan,

e di F i |*t, tit,'A:1 ,h1, lst$ e.,at,,j+ l?-;s'isrqt' ;i
(Bukanlah persaksian seorang perempuan setengah dari persal<sian

taki-laki? Buknnkah pula apabila haid dia tidak shalat dan tidak

puasa?)Penjelasannya telatr disebutkan secara lengkap di tempat itu.

Ada yang mengatakan bahwa perempuan yang bertanya adalah

Asma'.

Al Karmani berkata "Hubungan judul bab dengan hadits

terdapat pada redaksi, ltlt 'U Gb ,1) 'il (Mereka itu meniadi

penghalang bagi ibunya dari api neraka), karena ini adalah urusan

yang hanya diketahui berdasarkan wahyu dari Allah dan tidak ada

ruang bagi analogi dan pendapat."
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10. Sabda Nabi SAW, Pt|Ft f:',y,lr ,rb i-2v gt n qu ,Srl*
"Senantiasa ada satu kelompok dari amatka yang menega**an

Kebenaran. Mereka itu udalah ahli ilmu.D

t. t I

\ntL Jtj v ,i6 *:, *tbt ** ct * ,-& ;.i#t *
.qtvli; i, ;i.gtr,F -J,9e e A

7311. Dari Al Mughiratr bin Syu'bah, dari Nabi SAW, beliilr
bersabda, "Akan senantiasa ada satu kelompok dari wnatfu Wry
menegakkan (kebenaran) hingga datang kepada mereka urusail Allah
dan mereka dalam keadaan menegakkan (kebenaran)-"

l+L;ita, €j ;d.s6'q:Jvi;* G?iqW i.t*
&-* y;ht :/-'o;,i:rr- *:r r)Lht *'",4,,-+.Ae
t,',ru i\it ,;*';l ,s6./i hr ,*; Uo 6 C;: ,;i"tt 4

.yt';f ,i:V & ,iL,nt1; e
7312. Dari Ibnu Syihab, Humaid mengabarkan kepadakrl dia

berkata: Aku mendengar Muawiyah bin Abi Suffan berrrhutbah lalu
berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabd4 "Barangsiqn Wg
Allah lrehendaki kebaikan baginya niscaya dia dijadikm Nton
agama- sesungguhnya alru hanyalah pembagt dan Allah mmfuL
sungguh untsan umat ini senantiasa lurus hingga Hari Kionat
terjadi, atau hingga datang urusan Allah."

Keterangan Hadits:

(Bab senantiasa ada satu kelompok dari wutht lrur7
menegaklran lcebenaran). Judul bab ini adalah redaksi hadits ymg
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diriwayatkan Imam Muslim dari Tsauban. Sesudah redaksi ini

disebutkan ,;ili? F, 1' 
';i 

G6- ,P 'dje U 'i;4 | (orang yang

merendahkan mereka tidak menimbulkan kemudharatana kepada

mereka hingga datang urusan Allah dan mereka seperti itu). Dia
mengutip pula dari hadits Jatir redaksi yang sama, hanya saja

disebutkan , y.t $ iii"tL'dt ,* t'*.d- (Mereka berperang demi

kebenaran dan unggul hingga Hari Kiamat). Imam Muslim

menyebutkan pula dari Muawiyah (yang disebutkan di atas) redaksi

hadits yang serupa.

#' ,.frf is Mere*n adalah ahli itmu).Ini adalah perkataan

Imam Bukhari. Hadits dalam bab ini diriwayatkan At-Tirmidzi, lalu

dia berkata, "Aku mendengar Muhammad bin Ismail yakni Imam

Bukhari- berkata: aku mendengar Ali bin Al Madini berkata: Mereka

adalah ahli hadits."

Dalam l<rtab Khalq Afal Al lbad sesudah hadits Abu Sa'id,

tepatnya setelah firrnan Allah dalam surah Al Baqarah ayat 143,

th4 zli'!tit, UiSi (Dan demikian [pulal Kami telah menjadikan

lrnmu [umat IslamJ, umat yang adil dan pilihan) disebutkan, bahwa

mereka adalah kel,ompok yang disebutkan dalam hadits, b ^rt'b 
Jti 1

gi tdt "" senanliasa ada satu lcelompok dari umatlat). Lalu dia

menyebutkan redaksi hadits selengkapnya. Dia berkata, "Hadits

serupa juga disebutkan dari Abu Hurairatr, Muawiyah, Jabir, Salamah

binNufail, dan Qurrahbin Iyas."

Al Hakim menyebutkan dalam l<rtab Uumul Hadits melalui

sanad yang shahih, dari knam Ahmad, "Kalau mereka bukan ahli

hadits maka aku tidak tahu siapa mereka."

Diriwayatkan dari Jalur Yazid bin Harun sama sepertinya.

Sebagian pensyarah mengklaim bahwa dia menrll1]IT n"t 11:
hadits Muawiyal:, karena di dalamnya disebutkan, '@-t? y, ;nt ;l- C

]t
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.U!,tSr 4 (Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan b*gorry,o

niscaya dijadikan paham tentang agama). Namun mggapan ini
sangatlah jauh.

Sementara Al Karmani berkata, "Ini disimpulkan dmi redaksi
'lurus' pada hadits kedua. Bahwa termasuk kategori 'lurus' adalah
paharn tentang agama, sebab ini yang pokok. Dengan de,mikim terjadi
keterkaitan berita-berita yang disebutkan dalam hadits MuawiyalL
sebab infak merupakan suatu keharusan." Maksudnlra, seperti yang

disitir dalam sabdanya, h, ? ?tt ,)ri-: ir,,6ir uf 6!g 6esung*n7,a
alat adalah qasim fpembagiJ dan Allah Azza wa Jalla pemberi].

Jti 1 (Senantiasa). Dalam riwayat Muslim melalui jahrr

Marwan Al Fazari, dari Ismail disebutkan,?:i, ,J,ti,t Afo" senontiasa

suatu kaum), dan redaksi selebihnya sama seperti di atas. Hmya saja

ditambahkan, u,,l3t * U4a (lnggul atas manusia).

oi:.,* Fi in' ";1 WI up Gttngga datang kepada mereka

urusan Allah dan mereka dalam keadaan unggul). Maksudnya, atas
orang-orang yang menentang mereka. Mungkin maksud rmggul di sini
adalah menang. Tetapi mungkin juga maksudnya mereka tidak
tersembunyi dan bahkan dikenal secara luas. Pengertian pertama lebih
tepat. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir bin
Samurah, ab3t 

?"rti ;; l#j-;it'u"u.W ,5b'eut t,i irtrt t:bG-i)
(Senantiasa agama ini tegak, berperang membelanya sata kelom2nk
dari lraum muslimin, hingga Hari Kiamat terjadi). Dia mmgutip pula
dari hadits Uqbah bin Amir dengan redaksi, titu;- r*t n*W Jrf I
but '6i,s & '&e :i'"j!p- t eiJ[J. i-g,6 tit t * 6kan
senantiasa ada satu kelompok dari umatlu berperang di atas urusan
Allah dan mengalahkan musuh-musuh mereka, tidak mudhord bagi
merelrn siapa yang menentang mereka, hingga Hari Kiamot datotg
lrepada merelca).
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Saya telah menyebutkan cara mengompromikan hadits ini

dengan hadits, u,rit ,rV ,!b ItbU ifi 1 (Hari Kiamat tidak aknn

terjadi lrecuali terhadap seburuk-buruk manusia) di bagian akhir

pembahasan tentang fitnah. Kisah ini diriwayatkan juga oleh Imam

Muslim dari hadits Abdullah bin Amr, 'i Pt l; A* it Lr:.1' ?;6\

# itt lt i*fu oies-r if+1, fi n'? Gt*i Kiamat tidak atran

terjadi kecuati atas seburuk-buruk menusia, mereka lebih buruk dari

orang-orang jahiliyah. Tidaklah merekn meminta sesuatu kepada

Allah melainlcan dikembalikan kepada mereka). Setelah itu disebutkan

sanggahan Uqbatr bin Amir atas hadits ini lalu dia berkata, "Benar,

kemudian Allah mengirimkan angin seperti aroma kesturi. Ia tidak

meninggalkan satu jiwa yang memiliki keimanan dalam hatinya

sebesar biji melainkan direnggutnya. Kemudian tersisa seburuk-buruk

manusia. Kepada merekalatr Hari Kiamat terj adi."

Hal ini banr saja saya sitir ketika membahas hadits tentang

pencabutan ilmu. Ini adalah pandangan paling tepat yang dapat

dijadikan sebagai pegangan dalam mengompromikan kedua hadits itu.

Lalu saya sebutkan hadits yang dinukil oleh Ibnu Baththal dari Ath-

Thabari tentang penggabungan keduanya, bahwa manusia paling

buruk yang terjadi atas mereka Hari Kiamat, berada di tempat khusus,

dan tempat lain dihuni oleh kelompok yang berperang di atas

kebenaran, orang-orang yang menentang mereka tidak menimbulkan

kemudharatan kepada mereka. Kemudian dia menyebutkan hadits Abu

Umamah dengan redaksi yang sama seperti hadits dalam bab ini

disertai tambahan, ,trti$ *r,J'6 9i i-it lt'Sr,t 6- ,,P. (Ada yang

bertanya, "Wahai Rasulullah, di mana mereka?" Beliau menjawab,

"Di baitul Maqdis.')

Saya telah menyebutkan bahwa maksud 'urusan Allah' adalah

tiupan angrn tersebut, sedangkan maksud 'terjadinya Hari Kiamat'

adalah kiamat mereka, dan maksud orang-orang berada di Baitul

Maqdis adalatr orang-orang dikepung Dajjal saat dia keluar, lalu Isa
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tunm mflr#affi m€mckfl lalu menrbclmfi D4iial, sefuinga agaxna

kembali nrcaang di marn Isa- Scfehh Isa wafffi, qngm krsefoq:* Miup"
Inilah yang dijadikan pegmgaae dalm merndr&an haditu edi-

lri{ 'off- 
r4'C fi-fl'd{- {Atu nmdmgw t{w*xtjw.h b**

Abi Swfymt ffifuW- Datm duraSm thmair bin Emi" Aim"tugraq
tt

ntr- Ht & {;,1ir*'.i* {gU waAengs bfuawg:mh di otas miwbw

Arri"*l.Iai sudah dis€hrfu pUa pemfehasm tnlmg Ma-&ffida
keimbim, dm akan disehdm pula pada e€mbahasaa ffig tailhi{L

Dalam riwa;mt Yazid bh i\l l\smra dis€bufknr" u$ ,*-'a XeUt

rnendwgar Muawiyah),latu dia menyebutkm hdits in$rrrffin anm 6dak

me,ndengmsr4 !* {** e* rP "#t {}b }r,r *[} ,et .* .s[t {Din

,rreriwoyst*nn kstifi selain itu dmi Nabi SrqW di otas mfubwrryml

#t e 'W- rp t fo tj fi {Bwaagsiqw ytmrs A{Ink

meagtu ginkrn kafui*er, fugW nisulw di,n qsfr*e W!ilM ffi#lwtg
agnril). Pemjelrean tentang ini sx&h diryxk,a Fda pffiiffiaw
tr,atargihru

ar {li5 ,i"li tif fii &srstwlryn oht aa,zbh pn@t dna

Allel, arffifuri)" $dah di#cm pada pmbahasm te.rtatg ilrrql
dengan redalmi, *p;1, it6 q**r ADlnk adolah Wafuil. S€m€ffisila

pda pmbabasm tenxang bsgie sfe€rlima rrypasm peffiqg menafui

jatur lain cism";rt6t ti( -$ir tnoi tmr ilht, a,tntshpsntui,

daa al$ adotah Wdfugi)- f@elasmya sdah dipryd@ Fmh di
trydihr

!,?r r&*3f Lr:;r lt -"tT '-$tr*.'FirAVgsfew,
sens$issa ,yustafl wnst iai {w'ts hiaga ldwi l{iww tsjfrdi @@
hingga dat@g ttrxs@, Allslr). DaXffi rtwaSrat X-[in ir bila HaEd'

dis€buflra& ]- ii ;;ri 6!t bW ary t {AkNt sstwdiaw ads *,tst

kelotnpok dst wwtfu bsdffi di otas uru&N, AfW. S#rrnarq@
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sudah disebutkan pula pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian

melalui jalur ini dengan redaksi, eli5., ,1' f'! Att"eli €i 'u Jti- 1

u; * F; a' ?i '#Y- ,F "e:+b 6 Qekan senantiasa daripada

umatlu satu kelompok berdiri di atas urusan Allah. Tidak mudharat

bagi mereka siapa yang meremehkan mereka hingga datang kepada

mereka urasan Allah dan mereka dalam keadaan demikian)- Lalu

ditambalrk*, lgJ! it ,lsta i6' ,,t;;-'i'uuo Jui ,'#3 )ri ((Jmarr

berlrata, Malik bin YaWtamir berlmta, Mu'adz berkata, "Mereka

berada di Syam. ') Lalu dalam riwayat Yazidbin Al Ashm disebutkan,

yUi,t ti J]n"rtu U ,tb Gtyu ;bl:-it U"uw Jtt lt (senantiasa

ada satu lrelampok dari knum muslimin unggul atas mereka yang

menjauhi mereka hingga Hari Kiamat).

Penulis h.rtab Al Masyariq berkata, 'Dalam redaksi 'senantiasa

penduduk gharb, maksudnya riwayat pada sebagian jalur Imam

Muslim, disebutkan Ya'qub bin Syaibatr, dari Ali bin Al Madini, dia

berkata: Maksud dari gharb adalatr timba. Sebab mereka adalah

pemiliknya dimana tidak ada yang mengambil air dengannya selain

mereka. Akan tetapi dalam hadits Mu'adz disebutan, 'mereka adalah

penduduk Syam', sangat jelas menunjukkan maksud gharb adalah

negeri, karena Syarn berada di bagian Barat laut wilayah Hijaz."

Tetapi pernyataan ini kurang jelas. Pada sebagian jalur hadits

disebutkan dengan redaksi al maghrib. Ini menolak penakwilan hadits

itu dengan arti Arab. Akan tetapi kemungkinan sebagian periwayafirya

menukil sesuai makna yang dipahaminya, bahwa maksudnya adalah

wilayah dan bukan sifat sebagian penduduknya. Ada yang

mengatakan pula, maksud gharb adalah pemilik kekuatan dan

kesungguhan dalam jihad. Dalam hadits Abu Umamah yang

diriwayatkan Imarn Ahmad dikatakan bahwa mereka berada di Baitul
Maqdis. Ath-Thabarani juga menyebutkan hadits An-Nahdi dengan

redaksi yang sama.
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Dalam hadits Abu Hurairatr yang dinukil dalarn kitab l/
Ausath karya Ath-Thabarani disebutkan, 'Mereka berperang di pintu-

pintu kota Damaskus serta wilayah sekitamya dan juga di pintu-pintu

Baitul Maqdis dan wilayatr sekitamya Orang-orang yang

mengabaikan mereka tidak menimbulkan ke,mudharatan kepada

mereka. Mereka senantiasa unggul hingga Hari Kiamaf'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, munglin riwayat-riwapt ini dapat

dipadukan bahwa maksudnya adalah suatu kaum yang berada di

Baitul Maqdis dan ini terletak di wilayatr Syam (Utara). Mereka

memberi minum menggunakan timba. Mereka juga memiliki kekuatan

dan kesungguhan dalam berjihad melawan musuh.

Catatan

Para pensyarah sepakat bahwa makna 'atas orang-orang )rang

menentang mereka', adalatr kernampurn mereka me,ngalalrkan nrusuh.

Oleh sebab itu, sungguh tercela mereka yang mengernukakan

pandangan yang aneh, dimana mereka justru menjadikan keutamaan

ini sebagai celaan atas penduduk gharb. Sebab kalimat qaahiriina alal
haqq (wggal di atas kebenaran) mereka artikan menguasai kebenaran,

yakni kebenaran bagi mereka seperti halnya maylt Me,nurut merek4

maksud hadits untuk mencela penduduk ghorb, bukan meau$i

mereka.

Imam An-Nawawi berkat4 'Dalam hadits ini terdryat dalil
bahwa ijma' merupakan dalil. Mungkin saja kelompok ini adalah

jamaah yang banyak di antara berbagai jenis kelompok karmr

mukrninin, seperti kelompok pernberarri dan ahli peperangan, ahli
fikih, ahli hadits, ahli tafsir, pelaku amar maknrf nahi munkar, atrli

zuhud, dan ahli ibadah. Tidak menjadi kemestian mereka berkumpul

di satu negeri. Bahkan bisa saja mereka berkumpul di satu tempat dan

bisa juga berpencar di berbagai tempat. Bisa saja mereka berkumpul

di satu negeri dan bisa pula di sebagian wilayah tanpa yang lainnya.

FATET'LBAARI - IYI



Kemudian bisa saja bumi kosong daripada mereka secara bertahap

hingga tidak tersisa kecuali satu kelompok di satu negeri. Apabila

mereka juga wafat maka datanglah urusan Allah." Demikian nukilan

ringkasan pernyataan Imam An-Nawawi di5ertai sedikit tambahan.

Serupa dengan ini, apa yang dikatakan sebagian imam hadits,

W: e il.6-'i l-,-*,V F y?t ,* {\t 9n',:j43'r 'i,1 
lsurrngsthnya

Allah mengutus bagi umat ini di penghujung setiap seratus tahun

orang memperbaharui agama), bahwa tidak menjadi kemestian

berada pada penghujung setiap 100 tatrun satu orang saja. Bahkan

urusan ini bisa saja seperti yang disebutkan tentang kelompok yang

berada di atas kebenaran itu. Pemyataan ini memang cukup beralasan.

Sebab berkumpulnya sifat-sifat yang dibutuhkan untuk diperbaharui

tidak terbatas pada satu jenis dari jenis-jenis kebaikan. Sementara

tidak mesti selunrh bentuk kebaikan terdapat pada satu orang, kecuali

bila hal itu dikatakan pada diri Umar bin Abdul Aziz, dimana dia

dianggap sebagai pembatraru di penghujung 100 tahun pertama, dan

dia memiliki semua sifat kebaikan.

Atas dasar ini, maka Imam Ahmad mengatakan, mereka

memahami bahwa hadits ini berlaku untuk Umar bin Abdul Aziz.

Sedangkan mereka yang datang sesudahnya tidaklah demikian. Imam

Asy-Syaf i misalnya meski memiliki sifat-sifat terpuji, tetapi dia

tidak menjadi pemimpin peperangan dan tidak pula menjabat hakim

yang memutuskan hukum dengan kebenaran. Dengan demikian,

semua yang memiliki sifat itu di penghujung 100 tahun maka dialah

yang dimaksudkan, baik jumlahnya banyak atau hanya satu.
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11. tr'irman Allah, tZ*'!r);jsl"Atou Dia mencampurkcn komu

dalam golongan-golongan (yang saling bertentungan).D

(Qs. AI An'aam [6]: 65)

A ,lJ'* ili hr ,i, lnt * ;,v ;.- 4. r!;? Jr. or;, t
'r;l"bi & 3:at $'&) ,&; *aht & o' J;, & jj

.';-f 'ri i;f gti 
' 
:ju .($.

7313. Dari Suffan, Amr berkata: Aku mend€ngar Jabir bin
Abdullah RA berkat4 "Ketika turun kepada Rasulullah SAW, 'Dialah
Yang Maha Kuasa untuk mengirimkan lcepada kamu adzab dori atas
kamu', beliau bersabda, 'Alat berlindung kepada wajah-Mu ----atau

dari atas kamu-'. Beliau bersabda, 'Alat berlindung kqada wajah-
Mu -atau dari bawah l@ki l(amu:-'. Beliau bersabda" 'Aht
berlindung kcpada wajah-Mu'. Ketika turun finnan-Nya, 'Atau Dia
mencampurkan kamu dengan golongan-golongan (yang saling
bertentangan), dan merasaknn kepada sebagian kamu keganasan
sebagian yang lain', beliau bersabda, 'Dua perkara ini l&ih ringan
atau lebih mudah'."

Keterangan Hadits:

@ab jirman Allah, "Atau Dia mencampurknn kamu dengan
golongan-golongan.') Dalam_bab ini disebutkan hadits Jabir tentang
Erunnya fimran Allah, ri.rio n(to ,!*-bl & brit $ $ gankantah,
-Dia-lah yang Maha Kuasa untuk mengirimlcan kepada kamu
;d,ab. ') Penjelasannya sudah dipaparkan secara lengkap dalamn tafsir
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surah A1 An'aam. Sisi kesesuaialmya dengan bab sebelumnya bahwa

kemenangan sebagian umat ini atas musuh mereka dan tidak bagi

sebagian yang lain, menyebabkan muncutnya perbedaan di antara

mereka. sehingga hanya sekelompok dari mereka yang mendapatkan

sifat itu, sebab kemenangan satu kelompok yang dimaksud bila

terhadap orang-orang kafir maka terbuktilah apa yang dikatakan.

Sedangkan bila rnaksudnya terhadap sebagian umat ini maka lebih

jelas lagi menunjukkan adanya perselisihan. Sesudahnya disebutkan

dasar terjadinya perselisihan, bahwa Nabi SAW menginginkan hal itu

tidak terjadi, sehingga Allah memberitahukan bahwa Dia telah

memutuskan kejadiannya, dan semua yang ditetapkan-Nya tidak ada

j alan untuk mengangkatnya.

Ibnu Baththal berkata, "Allah telatr mengabulkan doa nabi-Nya

agar tidak membinasakan umatrya dengan sebab adzab. Namun Allah

tidak mengabulkan untuk menimpakan kepada mereka secara

berkelompok-kelompok, yal:ni berpecatr belah dan berselisih, serta

tidak merasakan kepada sebagian mereka keganasan sebagian yang

lain karena peran& meski yang demikian berasal dari adzab Allah,

akan tetapi ia lebih ringan dari membinasakan mereka seluruhny4 dan

ia menjadi kafarat bagi orang-orang yang beriman."

12. Orang yang Menyerupakan Pokok yang Diketahui dengan

Pokok yang Jelas. Nabi SAW telah Menjelaskan Ilukum
Keduanya agar Dipahami oleh Orang yang Bertanya

'ot,sta *t ivi,lt ;* yti?:' il $.+ilii;; €j *
ia},lt & n' J?r'iiw .1f.5Jl &t:;f be *it s'rrt

i;u .li iG .w1i ci ,iu .y- ,iv ,y))a u"l; ,*i
e6;G d; si ju ,JG Ei w\ 1$ .,ir')i'o W'b
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c Lt ol. tzzz n,Ft- t's .*s o"r2 tji J;l: ,,SG .Wi iis ,,;nt J?t 6- :Jc

.4,4yt a
7314. Dari Abu Hurairah, bah.ara seorang Arab badui datang

kepada Rasuiullah SAW lalu berkata, "Sungguh istriku melahirkan

seorang anak berkulit hitam dan aku mengingkarinya." Maka

Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Apakah engkau memiliki

unta? " Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Apa warnanya? " Dia

menjawab, "Merah." Beliau bertany4 "Apakah ada warna hitam

ieabu-abuan padanya? " Dia menjawab, "Sungguh padanya ada

$'arna itu." Beliau bersabda, "Menurutmu dari mana datangnya

itarna itu?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, garis keturunannya

1'ang telah mempengaruhinya." Maka beliau bersabda, "Bisa saja

tang ini juga dipengaruhi leluhurnya. " Beliau keudian tidak memberi

keringanan baginya untuk menafikannya.

,;

'il:.)w'&'t #ht **ut ;t,*ia ;r;t oi t6 /,
F |€,itsWb'*:ul,#Ll ,Put '"#'oi 

-r:6
ilta .6 'Uu fuv #1 U; gli J" ok 'j *iri

f
ql

6,nl

:..w
t;68

73L5. Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan datang

kepada Nabi SAW dan berkata, "Sungguh ibuku bernadzar untuk haji
3.amun dia meninggal sebelum menunaikan haji. Apakah aku bisa

rnenghajikannya?" Beliau bersabda, "Benar,. tunaikan haji untulmya.

Bagaimana pendapatmu sekiranya ibumu memiliki utang, apakah

ngkau bisa melunasinya?" Dia berkata, "Ya." Beliau bersabda,
'Tunaikan.lah hak Allah yang.menjadi milik-Nya. Sesungguhnya hak

.lllah lebih patut untuk ditunaikan."

FATHUL BAARI _ 181

.:6)Lr'6-l krLy 'i,i, hr



Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menyerupakan pokok yang diketahui dengan

pokok yang jelas dan Nabi MW telah menjelaslcan hukum keduanya

untuk dipahami orang bertanya). Dalam riwayat Al Kasymihani dan

Al Ismaili serta Al Jurjani disebutkan, "Allah telah menjelaskan"

tanpa mencantumkan kata 'dan' se,rta menghapus kata 'Nabi'. Tetapi
yang lebih tepat adalah versi pertama. Penghapusan huruf waz sesuai

dengan judul bab yang disebutkan Imam Bukhari sebelumnya. Dia
mengatakan, 'Dd apa yang diajarkan Allah kepadanya, bukan

berdasarkan pendapat dqn tidak pula penyerupaan", maksudnya adalah

penyerupiuul yang disebutkan beliau sesungguhnya hanyalah
permasalahan pokok dengan pokok, dimana yang diserupakan kurang

dimengerti bagi si penanya.

Manfaat penyerupaan adalah mendekatkan pemahaman agar

mudah dimengerti oleh orang yang bertanya. Sementara An-Nasa'i
meriwayatkannya dengan redaksi, "Orang yang menyerupakan pokok
yang diketahui deagan pokok yang belum jelas yang Allair telah

menjelaskan hukum keduanya" Pernyataan ini lebih jelas

menunjukkan maksud.

Imam Butfiari menyebutkan dalam bab ini hadits Abu
Hurairatr tentang kisah omng berkata, t?i tt O oii G?.)t 

"ot

(Sungguh is*ilru melahirkan anak berkulit hitam). Hal ini baru saja

diisyaratkan sebelumnya Peirjelasannya sudah dipaparkan pada

pembalrasan tentang li'an (szling melaknat). Begitu pula hadits Ibnu
Abbas tentang kisah perempuan yang menceritakan bahwa ibrurya
bernadzar hendak haji lalu meninggal, apakah dia boleh menghajikan
ibunya. Isyarat tentang hadits ini baru saja dipaparkan. Penjelasannya

telah diulas panjang lebar pada pe,mbahasan tentang haji.

Ibnu Baththal berkat4 "Tasybih dan tamtsil adalah qiyas
(analogi) menurut batrasa Arab."

IA2 _ FATHI'L BAARI



Al Muzani berdalil dengan kedua hadits ini untuk mematahkan

argumentasi mereka yang mengingkari qiyas. Dia berkat4 "Orang

pertarra yang mengingkari qilas adalah Ibrahim An-Nazham dan

diikuti sebagian pengikut aliran Mu'tazilah serta beberapa orang yang

tergolong ahli fikih seperti Daud bin Ali. Namun apa yang disepakati

mayoritas (menerima qiyas) adalah dalil. Para sahabat dan generasi

sesudah mereka dari kalangan tabiin dan atrli fikih di berbagai negeri

telah melakukan qiyas. "

Sebagian ulama kemudian menanggapi pemyataan Ibnu

Baththal, karena pengingkaran qiyas telatr dinukil dari Ibnu Mas'ud di

kalangan satrabat. Sementara dari kalangan tabiin tercatat Amir As-

Sya'bi, salah seorang ahli fikih Kufah. Begitu juga Muhammad bin

Sirin salah seorang ahli fikih Bashrah.

Al Karmani berkat4 '?encantuman judul bab ini serta hadits-

hadits di dalamnya menunjukkan balwa qiyas adalah sah dan tidak

tercela. Akan tetapi sekiranya dia mengatakan, 'Orang menyerupakan

perkara yang diket*d', maka ini sesuai de,ngan terminologi ahli

qiyas. Bab sebelumnya yang mengindikasikan celaan bagi qiyas serta

makruhnya hal itu maka mungkin dikompromikan bahwa qiyas dua

macam, yaitu: (a) qiyas yang benar, dan ia mencakup seluruh syarat-

syarat, dan (b) qiyas yang rusak, yaitu yang berteirtangan dengan qiyas

p€rtama. Qiyas tercela adalah yang rusak, dan qiyas yang benar tidak
ada celaan padanya. Batrkan ia justru diperintahkan."

Selanjutnya menurut Imam Asy-Syaf i, sSrarat mereka yang

l.ayak melakukan qiyas, dia berkat4 'Dipersyaratkan dia seorang yang

nengetatrui hukum-hukum kitab Atlah, nasiWt daurr mansukh, serta

umum dan khusus. Memahami perkara yang me,ngandung penakwilan

berdasarkan sunnah dan ijrna'. Jika tidak ada maka menggunakan

gryas sesuai apa yang ada dalarn Al Qw'an. Jika tidak ada maka

rnengqiyaskan kepada Sunnah. Kalau tidak ditemukan maka

'diqiyaskan kepada apa yang disepakati kaum salaf dan kesepakatan

manusia serta tidak diketahui ada yang me,nentangnya. Tidak boleh
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berbicara tentang ilmu kecuali melalui jalur-jalur ini. Tidak boleh pula
bagr seseorang melakukan qiyas hingga dia mengetahui hal-hal
sebelumnya dari Sunnah, perkataan salaf, ijma', perbedaan ulama, dan
bahasa Arab. Lebih diutamakan berakal sehat agar dapat membedakan

masalah-masalatr yang tidak jelas, tidak boleh terburu-buru,
mendengarkan orang yang bertentangan dengan dirinya untuk
memperhatikan alasannya, mengerahkan segala upaya dan bersikap
adil dan objektif hingga mengetahui darimana perkataannya dan apa
yang dia katakan.

Perbedaan itu ada dua macam, &pd yang telah disebutkan
secara tekstual, maka tidak halal terjadi perbedaan. Sedangkan hal-hal
yang mengandung takwil atau diketahui secara qiyas,lalu orang yang
menakwilkan atau menganalogikan mengambil rnakna tertentu, lalu
ditentang oleh yang lain, maka aku tidak mengatakan, harus
dipersempit sebagaimana halnya orang yang menentang nash. Apabila
orang-orang yang memenuhi syarat qiyas melakukan qiyas, lalu
mereka berselisih, maka boleh bagi masing-masing mengatakan sesuai

hasil ijtihadny4 dan tidak patur bagi salah satunya mengikuti yang
lairurya dalam hasil ijtihad itu.

Ibnu Abdil Barr dalam kitab Bayan Al llmi setelah mengutip
pasal ini berkata, "Imam Asy-Syafi'i telah mengemukakan dalam
masalah ini apa yang mencukupi serta memuaskan."

Ibnu Al Arabi dan lainnya berkata, "Al Qur'an adalah pokok,
apabila petunjuknya tidak diketahui, maka diperhatikan dalam
Sunnatr. Jika dijelaskan oleh Sunnah maka sudah mencukupi, apablla
tidak ada maka diperhatikan perkara yang jelas dari Sunnah. Namun
bila petunjuknya tidak terlalu jelas maka diperhatikan apa yang
disepakati para sahabat. Kalau mereka berselisih maka dipilih salah
satunya yang lebih kuat. Jika tidak didapatkan maka didasarkan
kepada apa yang serupa dengan nash Al Qur'an lalu Sunnah, setelah
itu apa yang disepakati, kemudian dipilih yang lebih kuat. Seperti
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yang telah saya jelaskan ketika menjelaskan hadits Anas, ff ir; C! I
+ '* i:ti;. q$r) gidaktah datang satu tahun melainlmn yang

sesudahnya lebih buruk darinya), di awal pembahasan tentang fitnah.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan bait-bait syair karya Abu
Muhammad Al Yazidi An-Natrwi Al Muqri' yang masyhur dengan

riwayat Abu Amr Al Ala', untuk menetapkan qiyas. Bait-bait tersebut

dalah:

Jangan seperti keledai memihtl lembaranyang ditulisi

Sungguh aht telah membaca hal itu dalam Al Qtr'an

Sungguh Qiyas ini menurut orang-orang beralwl

Seperti timbangan bagi segala sesuatu

Tidak boleh melalcukan qiyas dalam agama

Keanali orangfakih dan menjaga agamanya

TidaHah cuhtp bagi orang awam

Perkataan periwayat dari sifulan dan sifulan

Apabila dia datang minta bimbingan

Lalu diberifatwa dua hadits mengandung dua malou

Sungguh orang membawa hadits tanpa tau malounya

Keadaannya tidak berbeda dengan seorang apoteker

Hulatm Allah telah menetapkan

Balasan bagi yang berburu l@tika mengegakan haji

Kadarnya ditentukan oleh dua orang yang adil

Allah tidak menetapkan waUu dan tidak pula nama

Akan tetapi Dia hanya mengatakan

Hendalorya hal itu diputuskan dua orang yang adil
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Bagi kita terdapat teladan pada diri Nabi SAW

Begitu juga pada orang-orang shalih di setiap masa

Dimana Nabi SAW mengatakan pada Mu'adz

Tet ap kan b er das arkan p endap at

Apabila datang dua orang bersengketa

Demikianjuga surat Al Faruq

Kepada Al Asy'ari di negei Tibyan

Qiyaslmn jikn musykil bagimu urusan

Lalu kataknn kebenaran dan kearifan

Sebagian Ulama menyanggah pernyataan Ibnu Baththal di
atas. Menurut mereka, pengingkaran terhadap qiyas telah dinukil dari

Ibnu Mas'ud di kalangan sahabat, sementara dari kalangan tabiin
terdapat Amir Asy-Sya'bi salah seorang ahli fikih Kufah, dan

Muhammad bin Sirin salah seorang ahli fikih Bashrah, dan ini sangat

masyhur dari mereka, seperti dinukil Ibnu Abdil Barr dan

sebelumnnya Ad-Darimi serta selain mereka dari ulama-ulama

tersebut maupun yang lain. Namun madzhab yang netral dalam

masalah ini adalah seperti yang dikatakan Imam Asy-Syaf i,
"Sesungguhnya qiyas disyariatkan ketika kondisi darurat", bukan

sebagai pokok yang utama.

13. Ijtihad dalam Penetapan Hukum Berdasarkan Apa yang

Diturunkan Allah

ctr.1iy'1d,lr i $tG kr'SSt q;e d *:> ,dGu !:-p,

\')qlxrAr"4"'b *<;t;-nv *j ilL?'t S*'olt
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.#r $f d*'t {A ii:,a : *; |-rik-

Berdasarkan firrran Allah, ,Do, barangsiapa tidak
memutuskan perkara menuntt aW yang difirunkan Allah, maka

merelra itu adalah orang-orang yang zhalim" Nabi SAW memuji
pemilik hilmah ketika me,mutuskm ber,ilasarkan hikmah,
mengajarkannya, tidak mernbebani dirinya, bermusyawarah dengan

para khalifah, serta mereka bertmya kepada ahli ihnu.

,J 1 "t3'e 
,*t {.bt * !t'S;;iG :JG :t *'*

hr iu'I ?rj '{At e )i;fi, & ',LU vu hr ict ;*, ,,,,,,t

t&rAr"4-'rii'-^:s"
7316. Dari Qais, dari AMullah dia bertda: Rasulullatr SAW

bersabd4 "Tidak ada hasad (dengki) keamti dalam dua perkarat;

Seorang laki-laki yang diberi Allah harta, lalu dia menggunakannya
pada lcebenaran, dan satunya lagi yang diberi Allah hikmah, maka dia
memutuslran hulatm berdasarlan hibnah itu sqta mengajarkannya."

_.f .i .u ?l.),t St )* o-f
,ta-c.ta_.2r/rcy :J-*- *) #?

at c.iri (3 -'L)v-. gt '.

7317. Dari Al Mugfiirah bin Syu'balU dia berkata: Umar bin
Kheththab pernah bertanya tentmg hukumapqcmpuan png dipukul
perublya lalu ia mengeluakan jainnya (keguguran). Dia berkat4

,?L;l
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"Siapa di antara kamu yang mendengar dari Nabi SAW sesuatu

tentang itu?" Aku berkata, "Aku." Dia berkata, "Apakah itu?" Aku
berkat4 *Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Dalam hal ini
dilrenalran denda seorang budak, laki-laH atau perempuan'. Dia
berkata, 'Jangan berhenti hingga eirgkau mendatangkan kepadaku
jalan keluar terhadap apa yang engkau katakan'."

t4 .: , t i 1.1, t tc t|t I ! c..l t c tz I
g1,.,, dl € y y., 

= 
c4-l-e drJ J--, rrJ*, +>;i

."dl')l|*ili r:i,:J'rri *3 rlL?tt ;*;t
.;i:it,f ;3?',* *j ,r $Jt oit ;.rUtt

73l8.Aku kemuai* t"tuar dan mendapatkan Muhammad bin
Maslamatr, maka aku datang membawanya, lalu dia bersaksi

bersamaku batrwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Dalam hal
ini dilrenakan denda seorang budak, laki-laki atau perempuan."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu ltbi Az-Zinad, dari

bapaknya, dari Urwah, dari Al Mughiratr.

Keteransan lfadits:

(Bob ijtihad dalam penetapan hulatm). Demikian dalam

riwayat Abu Dzar, An-Nasafi, Ibnu Baththal, dan sekelompok ulama.

Maksudnya, berijtihad dalam hukum berdasarkan apa yang diturunkan

Allah. Atau dalam kalimat ini terdapat bagran yang dihapus, dimana

kalimat selengkapnya adalah, ijtihad orang yang memegang jabatan

peradilan. Dalam riwayat selain mereka disebutkan dengan redaksi,

"para hakim" dalam bentuk jarnak, dan ini lebih jelas. Akan tetapi

akan disebutkan satu bab yang berjudul, "Ijtihad hakim", sehingga

bisa berkonsekue,nsi pengulangan
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Ijtihad adalah mengerahkan kesungguhan dalam mencari.

Secara terminologi, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk
sampai kepada pengetahuan hukum syar'i.

e A:6 ?rt sSl 6,'e I *i> ,iw l:A ir; ilr itt u",

1i;1d,lr (Menurut apa yang diturunkan Atlah. Berdasarknn firman-

Nya, "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang
zhalim.:) Demikian redaksi yang dinukil oleh kebanyakan periwayat.

Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, a.,ir lrr 'JJi A. (Menurut apa

yang dituruntran Allah...). Pada bagian awal pembahasan hukum,
Imam Bukhari menyebutkan hadits pertama dalam bab "Pahala Orang
yang Menetapkan Hukum dengan Hikmah", Berdasarkan Firman
Allah, Barangsiapa tidak Berhukum dengan Apa yang Diturunkan
Allah, Mereka itu Orang-orang Fasik". Di sini terdapat isyarat bahwa

kedua sifat itu bukan untuk satu individu. Berbeda dengan yang

mengatakan salah satunya untuk Nasrani dan satunyalagtr untuk kaum

muslimin serta yang pertama untuk Yahudi. Pendapat yang lebih kuat

adalah yang mengatakan ayat tersebut berlaku secara umum.

Imam Bukhari membatasinya dengan menyebut dua ayat,

karena bisa saja berlaku bagi kaum muslimin. Berbeda dengan ayat

pertama yang berlaku bagi mereka yarLg menghalalkan hukum selain
yang diturunkan Allah. Sedangkan dua ayat berikutnya berlaku lebih
umum dari itu.

\:t ,qikr Wr,4- fi ;<At trtb *, # lr' ,rt; Ut Lu3
* nLl)k" $labi SAW memuji pemilik hilonah ketika memutuskan

berdasarkan hilonah dan mengajarkannya serta tidak membebani
diri). Kata madaha bisa diberi harakatfathah pada huruf mim dan dal

'ebagai kata kerja lampau yang berarti memuji. Namun boleh pula

nuruf dal dlbei harakat sulcun yang berarti pujian. Kemudian terjadi

oerbedaan tentang pelafalan kata qablahuu dimana kebanyakan
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memberi harakat fothah pada huruf ba' dan sebelumnya qaf yang
diberi harakat kasrah, artinya adalah dari arahnya. Dalam riwayat Al
Kasymihani diberi hwuf ya'sebagai ganti huruf ba'yang bermakna

'perkataannya'. Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, ;4

* f. (Dari arah dirinya).

#' Jli 4.r*\ ,ritAt b')6i (Bermusyawarah dengan para

khalifah dan mereka bertanya kepada para ahli ilmu).Imam Bukhari

menyebutkan dua hadits di dalamnya. Hadits pertama untuk bagian

awal dari judul bab dan hadits kedua untuk bagran kedua. Hadits

pertama adalatr hadits Ibnu Mas'td, ;#t e '1 13 1 (Tidak ada

hasad kecuali pada dua perkara). Penjelasannya telah disebutkan

sebelumnya, baik dari segi sanad maupun redaksi haditsnya pada

pembahasan tentang hukum. Imam Bukhari memberi judul, '?ahala
bagi yang Memutuskan Berdasarkan Hikmah." Hal ini sudah

dipaparkan di tempat itu. Sedangkan hadits kedua adalah hadits Al
Mughirah, diaberkata,i?r;, PAI,* fr !Y- glmar bertanya tentang

hukuman bagi perempuan). Per$elasarurya sudah dipaparkan pada

bagian akhir pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan). Imam

Bukhari meriwayatkarulya dengan jalur singkat dari Ubaidillah bin
Mus4 dari Hisyam bin Urwah, dan dari dua jalur lain melalui Hisyam.

Hadits kedua diriwayatkan melalui Muhammad, dari
Muawiyah, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Al Mughirah bin
Syu'bah. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Salam seperti

ditegaskan Ibnu As-Sakan. Imam Bukhari meriwayatkan di satu hadits

dari Muhammad bin Salam yang dinisbatkan kepada bapaknya dari

Abu Muawiyah pembahasan tentang nikah. Faktor ini menguatkan

perkataan Ibnu As-Sakan. Sedangkan kemungkinan yang dimaksud

adalah Muhammad bin Al Mutsanna, maka ini cukup jauh. Meski
Imam Bukhari meriwayatkan satu hadits pada pembahasan tentang

bersuci dari Muhammad bin Khazin, dimana dia adalah Abu
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Muawiyah. Akan tetapi bila tidak disebutkan secara jelas maka

dipalnmi untuk mereka yang memiliki kekhususan. Sementara

kekfiususan Imam Butfiari terhadap Muhammad bin Salarn sangatlah

masyhur.

lrCI' ../j 'i.t',;;S (Hadits ini diriwayatkan pula oleh lbnu Abi Az'

Zinad). Maksudnya, Abdurrahman meriwayatkan dari bapaknya

(Abdullah bin Dzalcffan), yang masyhur de,ngan nrma panggilannya.

Namun pernyataan ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

l#i, tr;i? ,f (Oori (Jr-nah dari At Mughirah). Demikian

redaksi yang dinukil oleh kebanyakan periwayat dan inilah yang

benar. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutk*,i;-j g] * i;*t f
(Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah), namun versi ini tidak benar. Kami
telalr meriwayatkan secara maushul dari Imam Butfiari sendiri seperti

tercantum dalam juz ketiga belas dari ktlab Fm,a'id Al Ashbahaniyin,

dari Al Muhamili, dia berkata 'Muhammad bin Isrnail Imam Bukhari
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bn Abdullah Al Uwaisi
menceritakan kepada kanri, Ibnu Abi Az-Zinad menceritakan

kepadaku, dari bapaknyq dari Urwah, dari Al Mughirah. Demikian
pula diriwayatkan Ath-Thabarani melalui jalur lain dari Abdurrahman

bin Abi Az-Zinad. Namun Al Humaidi tidak me,nyitir hal itu dalam
btab Al Jam'. Begitu pula Al Mtzzi dalam kttab Al Athraf. Bahkan
tidak juga salah seorang pun di antara pe,nsyarah l<ttab Shahih
Bulchari.

Ibnu Al Baththal berkat4 "Tidak boleh bagi seorang qadhi

menetapkan hukum kecuali setelah mencari hukum suatu kejadian dari
Al Qur'an atau Sunnah. Apabila tidak ada maka kembali kepada
njma'. Kalau tidak ada ijma' maka hendaknya diperhatikan apakah
kejadian itu bisa disamakan dengan salatr satu hukum yang telatr ada

nashnya karena kesamaan illat (dasar hukum). Sekiranya bisa
disamakan, maka hanrs dilakukan qiyas, kecuali bila ada illat laur

lzng menghalang maka hanrs dilakukan tarjih (memilih yang lebih
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kua0. Jika tidak ditemukan illat maka hendaknya berdalil dengan
kaidah-kaidah ushul dan dominasi keserupaan. Kalau tidak ada satu
pun yang jelas baginya daripada hal-hal itu maka kembali kepada
ketetapan akal. Ini adalatr perkataan Ibnu Ath-Thaylb." Maksudnya,
Abu Bakar Al Baqillani.

Selanjutnya dia mengisyaratkan pengingkaran terhadap
pendapat terakhir berdasarkan firman Allah dalam surah Al An'aam
ayat 38, it'n yqi' e $r:jt G @adatah Kami alpakan sesuatu pun

di dalam Al Kitab). sementara semuanya telah tahu bahwa nash-nash
tidaklah meliput semua kejadian. Maka kita pun mengetahui bahwa
Allah telah menjelaskan hukumnya bukan melalui nash (teks), namun
melalui cara lain, yartu qiyas. Hal itu diperkuat oleh firman A[ah
dalam surah An-Nisaa' ayat 83, '&:r'rftL;X- i-il, ryl (Tentulah

orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya [akan dapatJ
mengetahuinya dari mereka fRasul dan ulil amrifi- Karena istinbath
(analisa hukum) adalatr mengeluarkan dan ini berdasarkan qiyas,
karena nash adalah sesuatu yang jelas. Setelatr itu dia menyebutkan
bantatran bagr yang tidak menggunakan qiyas, dan tidak ada jalan bagi
mereka unhrk mengingkarinya. Maka dijelaskan bahwa qiyas hanya
diingkari apabila dipergunakan sementara ada nash atau ijma', bukan
saat tidak ada nash dan ijma'.

14. Sabda Nabi SAW, '# o€ n',# fi,,Sungguh katian akan

mengihili perilahu orang-orang sebelam kalian.r,

;:rr; t :Js ;-,, ;r. h, * ,#t f ,*?nt *>, ,;-; erf e
.Lt,iGtr>: *,:b,i* piA y\Ai i:,i &-'*ur

ryrf U l,6r *,Ju;.\:!)0 ork ,!t,S?ii1b

re2 - FATIITL BAARr



'fi'";fi i,Ss ;-'i {. \" ,k dt f 'oqt r; o-ri *
, . /a t !., o7 n. ,..-/ . .o olzTo' t '*'F t-)-;'; & ?4aGrr* ;.:.. t:;.)'# bs ,y

.'* ,Jvt,st(At:!'idt ,it Jr-rr; r;ii Ji'i$i

7319. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Hari Kiamat tidak aknn terjadi hingga umatlru mengilaili
perilaku generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi

sehasta. " Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti Persia dan

Romawi?" Beliau bersabda, "Siapakah manusia selain mereka itu? "

7320. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Sungguh kamu aknn mengilaili perilaku orang-orang

sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga

kalau merekn masuk lubang dhabb (k"daU niscaya kamu tetap

mengihfii rnereka." Kami berkat4 "Wahai Rasulullah, Yahudi dan

Nasrani?" Beliau bersabda, "Siapa lagt."

Keteranean Hadits:

(Bdb sabda Nabi SAW, "Sungguh kalian alan mengihii
perilalu orang-orang sebelum kalian). Judul bab ini sesuai dengan

redaksi hadits kedua.

Wi yiit g\,it :bb & bUr ;y I Qrari Kiarnat tidak

akan terjadi hingga umatlru mengilcuti perilalcu generasi sebelumnya).

Demikian disebutkan di tempat ini, yaitu menggunakan redaksi a/
:khdz yaitu sirah (perjalanan hidup). Contohnya, akhadza fulaan bi
ztidzi fulaan, artinya si fulan meniru perjalanan hidup di fulan.

Contoh lain, maa akhadza akhdzahu artinya dia tidak melakukan

seperti perbuatan si fulan. Sebagian ulama membacanya dengan

-daksi akhadza yang merupakan bentuk jamak dari kata ikhdzah.
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Dalam riwayat Al Ashili sgperti yang disebutkan Ibnu Baththal

disebutkan dengan redaksi, A'5;Sr :li Q.{DenSan apa ysng dilalrukan

generasi sebelumnya). kri juga menrpakan riwayat Al Ismaili. Dalam
riwayat Al Ismaili disebutkan de,ngan redaksi, i;L aiUeri huruf mim

yang berharakat fathah. Kata quruta merupakan benfuk jamak dari
kata qarn yang berarti sekelomlrck manusia Dalam riwayat A1 Ismaili
melalui jalur Abdullah bin Nafi', dari Ibnu Abi Dzi'b dengan redaksi,
tt\Ati ;\r lUmat-umat dant generasi sebelwnnya).

9111 
rbtlij i4r:* gejengt@l demi sejengkal, sehasta demi

sehasta). Dalam riwayat AI Kaqmrihani disebutkan,6rj| rbtT; r:;, t:p
(Sej englral s ej engkal, s ehasta sehasta).

!, l?,t 6- ,,# (Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah.")

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Abdushamad bin An-Nu'mar,
dari Ibnu Abi Dzi'b disebutkan, y; SA (Seorang laki-taki berkata),

dan saya belum menemukan narna ormg yang dimaksud.

si:!0 ,flug $eperti Persia dan Romawr,). Maksudnya, dua

umat masyhur di masa ltu, bangsa Persia yang kekuasannya
dilambangkan dengan Kisra, den bangsa Romawi yang kekuasaannya

dilambangkan dengan Kaisar. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

itlri',t:6'{ti vS (seperti yang dilahtkan oleh bangsa Persia dan

Romawi).

'*jtf rf n:Ar ,7i $iapa manusia selain mereka itu).

Maksudnya, Persia dan Romawi. Sebab mereka di masa ifu
merupakan penguasa terbesar drmiq paling besar jumlah
penduduknya, dan paling luas negerinya

'#'# 
$ungguh kamu alan mengihtti perilatat). Kata sunan

dibaca dengan harakat fathah pada huruf sm (sanana) menurut
mayoritas. Ibnu At-Tin b€*ata, "Kami membacanya dengan harakat
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dhammah. Namun menurut Al Muhallab dengan harakatfathahlebih
tepat. Karena inilah yang digunakan padanya jengkal dan hasta."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata yang al*rir juga tidak terlalu
jauh dari kebenaran.

Ltti bt)ii h r:rt gejengtral sejengkat, dan sehasta

sehasta). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, tbrty h r:;,

Trjrtt (Sejenglwl demi seiengkal dan sehasta demi sehasta). Berbeda

dengan yang redaksi sebelumnya. Iyadh berkata, "Kata jengkal, hasta"
jalan, dan masuk lubang, semuanya adalah perumpilmaan telrtang
mengikuti mereka dalam segala sesuatu yang dilarang dan dicela
syariat."

, . ,. t* .fr (Lubang adh-dhabb). Adh-Dhabb (kadal) adalatr

hewan yang dikenal seperti telah dijelaskan ketika membicarakan
tentang bani Israil.

Ai 6amf berkata). Saya belum menemukan keterangan jelas

tentang orang berkata di sini.

'* ,i'6 (Beliau bersabda, "Maka siapa lagt.") Lri adalah

kalimat tanya berkonotasi pengingkaran. Kalimat ini selengkapnya

adalah, "Maka siapa lagi selain mereka itu." Ath-Thabarani
meriwayatkan dari hadits Al Mustaurid bin Syaddad secara marfu', I
*.i3 ,;, dlt\t * 'u uz h\t e;6 '!y (rmat ini tidak akan

meninggalkan sesuatu dari perilalat orang-orang sebelumnya hingga
mereka mengerjakannya). Dalam hadits Abdullah bin Amr yang

dikutip Asy-Syaf i dengan sanad yang shahih disebutkan, e "#"F

3:;:t fl;g'# Og ;1, gungguh kamu aknn mengerjakan tata cara

orang-orang sebelum kalian, manis dan pahitnya).

Ibnu Baththal berkata, "Nabi SAW memberitahukan bahwa
umafirya akan mengikuti perkara-perkara baru, bid'ah, dan hawa
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nafsu, seperti terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Beliau telah
menyertakan dalam sejumlah hadits bahwa masa-masa terakhir adalah
masa yang buruk dan Hari Kiamat tidak terjadi kecuali terhadap

seburuk-buruk manusia. Agama hanya akan tetap eksis pada orang-
orang khusus di antara manusia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kebanyakan apa yang
diperingatkan Nabi SAW telah terjadi, sedangkan sisanya pasti akan

terjadi.

Al Karmani berkat4 "Hadits Abu Hurairah berbeda dengan

hadits Abu sa'id. sebab yang pertama ditafsirkan sebagai persia dan
Romawi, sedangkan kedua ditafsirkan sebagai Yahudi dan Nasrani,
hanya saja Romawi adalah Nasrani, dan di Persia juga terdapat orang-
orang Yahudi. Mungkin pula Nabi SAW menyebutkannya sebagai
permisalan, karena dikatakan dalarn pertanyaan, 'Seperti persia,."

Namun pendapat dapat ditolak oleh jawaban Nabi SAW dalam
sabdanya, Al \i'o$t ,7i (Siapa manusia kecuali mereka itu).

Karena secara tekstual adalah pembatasan pada mereka. Tetapi hal ini
diberi jawaban oleh Al Kannani batrwa maksudnya adalah
pembatasan manusia yang diketahui oleh para pengikut.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasannya bahwa Nabi SAW
ketika diutus maka kekuasaan di dunia saat itu berada di tangan persia

dan Romawi, sementara umat-umat lainnya berada dalam kekuasaan
mereka, atau minimal dinisbatkan kepada mereka, sehingga dari sini
benarlah pembatasan itu pada mereka. Mungkin juga jawaban berbeda
sesuai kondisi. Ketika beliau SAW mengatakan, .?ersia dan
Romawi", maka di sana ada pembicarazm berkaitan dengan kekuasaan
dan politik, sementara ketika beliau sAw mengatakan, "yahudi dan
Nasrani", maka pembicaraan berkenaan dengan urusan-urusan agama.

Oleh karena itu, jawaban untuk pertama disebutkan ,'$ri',lt u"&t C:
(Maka siapa manusia selain mereka ffa). Sedangkan jawaban untuk
yang kedua tidak disebutkan secara jelas, maka ini menguatkan
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pandangan tadi, yaitrn di sana terdapat fbktor luar berkenaam de,ngan

apa yang disebutkan

Ibnu Abdil Barr berdalil pada pembahasan tentmg celaan

berkata me,nurut pendapat apabila tidak memiliki landasan pokok,
dengan hadits yang dikutip dari kitab Jami' Ibnu Wahb, bahwa Yahya
bin Ayyub mengabarkan kepadaku, dari Hisyam bin Urwa[ bahwa
dia mendengar bapakrya berkata, "senantiasa urusan bani Israil
adalah lurus hingga terjadi di antara mereka peranakarl anak-anak dari
perempuan-perempuan tawanan peran& mereka pun mengadakan

dalam agama pendapat berdasarkan logika sernata,.sampai mereka

menyesatkan bani Israil. Biasany4 bapakku berkat4 '?eganglah
Sunnah, peganglah Sunnatr, karena sesungguhnya Sunnah adalah pilar
agama."

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb, Bakar bin Mudhar
mengabarkan kepadaku, dari orang yang mendengar Ibnu Syihab Az-
Zrthi, dan dia me,nyebutkan apa yang terjadi pada manusia berupa
logika dan meninggalkan Surmah, maka dia berkata, "sesungguhnya
Yahudi dan Nasrani berlepas dari ilmu yang ada pada mereka ketika
mereka menggunakan logika dan berpegang padanya."

Ibnu Abi Khaitsamatr menyebutkan dari jalur Makhul, dari
Anas, "Ada yang mengatakan, 'Wahai Rasulullah, kapm ditinggalkan
amar makruf dan nahi munkar?' Dia berkat4 'Apabila muncul di
antara kamu apa yang muncul pada bani Israil. Apabila muncul
kelemahan pada orang-orang baik kamu dan kekejian pada orzrng-

omng buruk kamu. Kekuasaan berada pada orang-orang rendah kamu
dan fikih pada orang-orang hina kamu'."

Se,rnentara dalam Mushannaf Qasim bin Ashbagh disebutkan
dengan sanad yamrg shahih dari {Jmar, "Agama akan nrsak apabila
ilmu datang dari arah onmg-orang kecil dan tidak diterimaoleh orang-
orang besar. Serne,lrtara kebaikan manusia adalah apabila ilmu datang
dari orang-orzmg besar dan diikuti oleh orang-orang kecil.- Abu LJbaid
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menyebutkan pula maksud 'kecil' di sini adalah re'ndah kedudukannya

bukan kecil usianya.

15. Dosa Orang yang Mengajak kepada Kesesatan atau Membuat

Sunnah yang Buruk

.#;d sjir ,r)'ri',t::> ,;r.\r .1p.

Berdasarkan firman Allah, "Dan sebagian dosa-dosa orang

yang merekn sesatkan." (Qs.An-Nahl [16]: 25)

,oo., 'f,*
toc . ,..,tf, ova-'

7321. Dari Abdullah, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Tidak

ada satu jiwa terbunuh secara zhalim melainkan untuk anak Adam

pertama bagian dari dosanya -terkadang Sufran berkata, 'Dari
daralrnya'- karena dia yang mencontohkan pembunuhan pertama. "

Keteranqan Iladits:

(Bab dosa orang yang mengajak kepada kesesatan atau

membuat sunnah yang burulc Berdasarlcan firman Allah, "Dan

sebagian 
'dosa 

orang-orang yang mereka sesatkan.') Sehubungan

dengan judul bab ini telah disebutkan dua hadits yang tidak sesuai

kriterianya. Oleh kareira itu, Imam Bukhari cukup dengan menyebut

hadits yang mencakup malara kedua hadits tersebut, yaitu ayat dan

hadits dalam bab ini.

'd ,; ,p; {r }r * U, Jv :Jv ;nr * ,r
lv t!;r:r.- ,1, ,W J":\t r,; i 'b "k 'tt r:*

.,f1f 1fisr ;. Ai:ri e -vt
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Hadits, Y:\b jl 6t U (barangsiapa mengajak lrepada

kesesatan) telah diriwayatkan Muslim, Abu Daud, dm At-Tirmidzi
dari jalur Al Ala' bin Abdurrahman, dari bapalnya dari Abu

Hurairah, diaberkata: Rasulullah SAwbersabdq 'i;r'g r;i r)l]6t,i
os {ta Jyos';.r,i* e;iibu;'ct:t-1qU r.'*l'i+ F\t'u
* *A b u;'ctx- 1 q U gul & fl, n $ @oranssapa

mengajak kcpada petunjuk maka ia mendapat pahala sep*ti pahala

orang yang mengihttinya, pahala mereka tidak dihrangi sedikit pwa-

Dan siapa membuat Sunnah yang buntk dalam Islam maka dia

memperoleh dosa dan dosa orang yang mengtkrtinya, tanpa

dilatrangi dari dosa mereka sedikit pun).

Sedangkan hadits ti" -rX" 
Pti"I' d ,* n (barangsiapa

membuat Sunnah yang buruk) diriwayatkan pula oleh Imam Muslim

dari Abdunahman bin Hilal, dari Jarir bin Abditlah Al Bajali dalam

rangkaianhaditsparuang, di dalamnyadisebutkan, i, ,.b lriA lA
bi t n rfi.qr,L* u 7?t a;i 'dn'r;G ,::" itay G?'i :*i *
,1.* t; ':l:t: A::i:t ,lb og '^*"-rL 

f)E I' e'*',ii ,& e:'ii b |e-
* !r,i\rt b ',F- bt f ',y 'r.6.'V; Eosut ttah sAW bersabda,

"Barangsiapa membuat dalam Islam sunnah yang baik, maka dia
memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengarrralkan

sesudahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sdikit WL
Barangsiapa membuat satu sunnah yang buruk dalam Islam, maka dia
metnperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan

sesudahnya, tanpa dihtrangi dosa mereka sedikit pun.")

Dia meriwayatkannya pula dari Al Mundzir bin Jadr, daxi

bapalarya, sama sepertiny4 akan tetapi redaksi & (sed.ikit pun)

dibaca dengan redaksi p pada kedua tempat itu sekaligus. hnam At-

Tirmidzi meriwayatkan juga melalui jalur lain dari Jarir dengan
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redaksi, ? -&" 
,J., ,it p U|* U @arangsiapa membuat sunnah

yang bailc, dan barangsiapa membuat suflnah yang buruk).

Mengenai firman-Nya dalam surah An-Naht ayat , tii,u,i-.

giA ,;-rt, !:)\t bi *ui, ?'t- lt s o,l':1 ffucapan merekaJ

menyebabkan mereka memilcul dosa-dosanya selurahnya pada Hari
Kiamat dan juga dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatknn)

Mujahid berkata, "Mereka memikul dosadosa diri mereka sendiri dan

dosa-dosa orang-oftmg menaati mereka. Namun, tidak diberi

keringanan sedikit pun dari mereka yang me,naati."

Diriwayatkan Ar-Rabi' bin Anas, bahwa dia menafsirkan ayat

tersebut dengan hadits Abu Hurairah tadi. Dia rnenyebutkannya secara

mursal tanpa sanad. Tentang hadits di bab ini dari Abdullah bin

Mas'ud telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang

qishash. Sudah disebutkan pula ulasan maksud berpisah dengan

jamaah.

Al Muhallab berkata, "Bab ini dan sebelumnya mengandung

makna peringatan dari kesesatan, menjauhi bid'ah serta perkara baru

dalam agama, dan larangan menentang jalan orang-orang yang

beriman."

Letak peringatan adalah batrwa orang mengadakan bid'ah

terkadang meremehkannya. Dia tidak menyadari akibatnya, seperti

kerusakan, yaitu memikul dosa orang-orang yang mengamalkan

sesudahnya, meski dia sendiri tidak mengarnalkannya, tetapi dialah

yang membuatnya pertama kali.
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16. Apa yang Nabi SAW Sebutkan dan Anjurkan untuk
Berpegang pada Ksepakatan Ahli rlrnu dan Kesucian Makkah
dan Madinah, serta peninggalan Nabi SAW, Kaum Muhajirin

dan Anshar, MushallaNabi SAW, Mimbar, Kubur, dan yang Ada
di Kedua Kota Tersebut

* ht.J- i' J;, et VF 
"ri 

orfur i, + i. 4.e ;
JL.,s- rrr\t ;;i,$- L; *: s;;\t rG:v.l)-,, i *,
JS ,,,x. 4i ,:t J?,6- :Ju; *t rltht * ir J*
., 1/ .2 , t'"i ,;i ,# ,+f :&i i;e i ,*; * b, ,|* yt J;)
h, 'u lt J?; Ju; ,,-r-)s\r E-* ,;i ,#. o1s.l 

:,r,tx iir*
l&UrqtL e, #Jk a_*"stCt,:nu, {-

7322. Dari Jabir bin Abduu;' * ,; , (dta' o"*"rr,
"seorang Arab badui pe,r:rah membaiat Rasulullah sAw di atas Islam.
Lalu ketika Arab badui itu tertimpa demam di Madinah, dia pun
datang menemui Rasulullah sAw lalu berkata, ''wahai Rasulullah,
lepaskan baiatku'. Tapi Rasulullah sAw enggan melakukannya.
Kemudian Axab badrd itu datang lagi menemui beliau lantas berkata,
'Lepaskan baiatku'. Beliau tetap enggan melakukannya. Setelah itu
dia datang kemudian berkat4 'Lepaskan baiatku'. Beliau tetap tidak
mau. Akhirnya Arab badui itu keluar, maka Rasulullah sAW pun
bersabda, 'sesungguhnya Madinah seperti ubtqan pandai besi, ia
membersihkan kotorannya dan mencemerlangkan yang baiknya'. "

:JG qb hr Q, f&'r.t 4*,ju .i,r * ;. *t *.*
J6';L tiL; # ?r ok il" /? i. i;:St-^?,"j1 *
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rix o1
',.a t,, . t..1 , o c t?. .o L o , o7 , /c a,. tc.

:Lll,5 cJ+_,, oUl JeFl ,,.,1 ct,sa) -) :,e;,^>Jl "t-e

z;-jr'";';\' ,; iw .$r ql eysr 7l -c'j ,i'i
"orj ,'Ju | ,J .7:r;:;- ol o'sij.";$ ulr :t'* 

"Lila'jiy bf UrL ;el;x J' o"r1;:- ,u,rh LG) &- €;il
,4t ,r:> ii-xJr {k &];G ,*, S wr'*j ,wr ,rb
'u i-'t *a ht Jt".i,r J';:, qGb:L tLi ,e!)r ,('j
!t, ,Jui QLi * si/;'dtiA vv'* :t*:\ri i-or*s,

. fi ;: rit &,5!:i e yr"olir

* ht ;b t.r;l 6.?ttL2,Sut ai-=,Jt q* ,a& u.r Ju

.f:)t a,j Ul,1' oK +$t ilL J;|'p,sur * :
7323. Dari LJbaidillah bin Abdillah, dia berkata: Ibnu Abbas

RA menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku pematr membacakan

untuk Abdurrahman bin Auf. Ketika haji terakhir yang dikerjakan

LImar, Abdufratrman bin Auf berkata di Mina, "Sekiranya engkau

menyaksikan Amirul Muknainin didatangi seorang laki-laki, lalu dia

berkata, 'sungguh fulan mengatakan, "Kalau Amirul Mukrninin

meninggal maka aku akan membaiat si fulan".' Umar berkata,

'Sungguh aku akan mengadakan pertemuan sore nanti dan memberi

peringatan kepada kelompok yang ingin merampas kekuasaan itu'.
Aku berkata, 'Jangan lakukan, sungguh perkumpulan ini terdiri dari

orang-orang awam, mereka mendominasi majlismu. Aku k*rawatir

mereka tidak akan menempatkan perkataanmu sebagaimana mestinya,

lalu menyebar ke segala arah. Akan tetapi,tangguhkan hingga engkau

datang ke Madinah yang merupakan negeri hijrah serta negeri Sunnah.

Di sana engkau berhadapan khusus dengan sahabat-sahabat Rasulullah

SAW dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Mereka akan menghafal
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perkataanmu dan menempatkan sebagaimana mestin)xa'. Dia berkat4
'Demi Allah, aku akan menyampaikannya di pertemuan pertama yang
aku lakukan di Madinah'."

Ibnu Abbas berkata, "Kami datang ke Madinatr dan dia
berkata, 'Sungguh Allah telatr mengutus Muhammad SAW deirgan

kebenaran, dan menurunkan Al Qur'an kepadany4 maka di antara apa
yang diturunkan adalah ayat tentang rajam'."

)k 'u u;* )q; #r;;:; ;) '+ * :JG rZ.1 "rL

if; *Lu,p6jt e'L*;;;; itUU,i-'Ei,
-$.G ,;J jy*i ;a h, * it )", * ;; ,1'-\'
L"* $ ai.:,,* * L: e gpt |#,:dL W

tLi' vl.,,- c p#,y ,r6i
7324.Dari Muhammad, dia berkata: 

""*" 
kami berada * ,*,

Abu Hurairah saat dia mengenakan dua kain Srang diberi wama kattan
(salah satu jenis tumbuhan), dia lalu mengeluarkan ingus dan berkata,
"Bal*r, bakh, Abu Hurairah mengeluarkan ingus di knttan, sungguh
aku telah melihat diriku jatuh tersungkur pingsan di antara mimbar
Rasulullah SAW hingga kamar Aisyah- Seseorang datang dan
meletakkan kakinya di leherku dan mengira aku gila padahal tidak
ada padaku penyakit gila, namun yang ada adaleh lapar."

Ut{'*)t'-yl ,t& i.r,b tu na /.f!}t * *
;Lt'u trri, tt L Af i'rr, ,fr :JG V-,, *h, *
;k- ;t'+r 7 ,rr* g*tt i .g )t:, + ,#Jt'il)t ;fit
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,*:F,t ,ry)n Jt o'riittt'S* ,y:i*su..;f i a;uy'ti ri6l

*t *ht ,P 4t J\e; ;";e; ax lG
7325. Dari Abdurrahman bin Abis, dia berkata: Ibnu Abbas

pernah ditany4 "Apakah engkau pernah menyaksikan Id bersama

Nabi SAW?" Dia menjawab, "Benar, kalau bukan karena

kedudukanku di sisinya maka aku tidak akan menyaksikannya karena

aku masih kecil. Beliau mendatangi tanda yangada di sisi pemukiman

Katsir bin Ash-Shalt. Beliau kemudian shalat lalu berkhutbatr -{an
tidak disebu&an adzarmaupun qamat- lantas beliau memerintahkan

bersedekah. Maka kaum wanita menjulurkan tangan ke telinga dan

leher mereka. Beliau lalu memerintatrkan Bilal mendatangr mereka

kemudian dia ke,mbali kepada Nabi SAW."

ic Atr otr p:;t:.h, ,t* 4,"oi t;t;?nr *>, ; it ,f
.$'iq6

7326. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW biasa datang ke

Quba' sambil berjalan kaki dan menunggang hewan.

7327. Dari Aisyah, dia berkata kepada Abdullah bin Az-

Zttbak, "Kuburkan aku bersama sahabat-sahabatku dan jangan

kuburkan aku bersamaNabi SAW di rumah, karena sesungguhnya aku

tidak suka disucikan."

'{ &:i ri ,{t* { ,Fiy,f) I l' #.uv r*P *
.g:i'oi ;:t'r ;y #t,f *, *a bt * Ut
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"l V tb *
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lg y\i3:rt ! l', y 
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7328. Dan dari Hisyam, dari bapalatya, bahwa Umar mengirim
utusan kepada Aisyah, "Izinkan aku untuk dikuburkan bersama

sahabatku." Dia berkata, '\a, demi Allah." Dia berkata, "Biasanya
seseorang di antara sahabat jika mengutus kepadanya maka dia

berkata, 'Tidak demi Allah, aku tidak mengutamakan seorang pun

diantara mereka selamanya'."

J;.,Lf ,ru;; U l:t G?i yW i.r ,Su )t:-={ i Ck *
ir.-5t, Ctt ,;:A ';"1r S; ,:tr '!: ,lL hr J:" $t

', '^,
.4t

."x ,l J$l -^1;rl J:Fr fi:);;V',. lsrlr;,

7329. Dari Shalih bin Kaisan, Ibnu Syihab berkata: Anas bin
Malik mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah sAVf biasa shalat

Ashar lalu datang ke pinggiran Madinah saat matahari masih tinggi.

Al-Laits menambahkan dari Yunus, "Jarak tempat pinggiran
itu adalah empat atau tiga mil."

U, * &LAt,:rs :Jl**i i.+.ilt',1ry- ,$r,rI )

tr'€
t 6t'6 .* i: "q?;t!* r&if"t *i rlLilit *,c

,'-rZ*t,lstl.,
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7$A. Dari Al Ju'aid, aku naendengar As-Sa'ib bin Yazid
berkat4 "sha' di masa Nabi SAW adalah satu dua pertiga mud kamu
saat ini dan telah ditannbahkan padanya."

Al Qasim bin Malik mendengar riwayat dari Al Ju'aid.

.fr4:',f^l 4- "ei') frG G d'!ri3;95, €.&
7331. Dari Anas bin Malik, batrwa Rasulullatr SAW bersabda,

'Ya Allah, berkahilah untuk mereka pada sukatan miereka, dan

berlrahilah untuk mereka pada sha' serta mud mereka. " Maksudnya,

penduduk Madinah.

irlb,h,rr*r*bt & d,A,\:JL;fir oi'# it,f
i,.*Jt:i-'$Ltt y,; * uq;j|CslG$j
7332. Dari Ibnu lJmar, bahwa orang-orang Yahudi datang

kepada Nabi SAW membawa seorang laki-laki dan seorang

perempuilr yang berzina, maka beliau memerintahkan keduanya

dirajam dekat dari terrpat y.ang biasa meletakkan jenazah (untuk

dishalati) di sisi masjid.

* *t ;e\t '* it Jh'of '^z?nr *a, #Y u ;f V
3f,X i? Vt;.\ot gt ,:^L:r,#"p u^ :Jw,Ll ii

q:tY '; (, ??l

.)-i G *3 *r\, ,)*Ut ,f b: ut
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7333. Dari Anas bin Malik RA, bahwa ketika gunung llhud di
hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ini adalah gunung yang
mencintai kita dan kita mencintainya. Ya Allah, sungguh lbrahim
telah mengharamkan Makkrah, dan sungguh atru mengharatnkan apa

yang ada di antara dua tempat bebatuannya."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Satral dari Nabi SAW
berkenaan dengan Lihud.

'; it#. #t ,*,i +-ir ):,;.ok fi,b *
.itijr

7334. Dari Sahal, bahwa di antara tembok masjid yang

berhadapan kiblat dengan mimbar sejarak tempat lewat kambing.

,F '; c ,pi {. h, & :, J;' Jv :JG i;} sri r
a'

€? &e-b{itf1>'+'t'q*t
7335. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Apa yang ada di antara rumahlu dan mimbarlat adalah
taman di antara taman-taman surga, dan mimbarlat di atas telagaku."

',rt "r:G S4t ;; rLr *a ht & Ut ut, ,i6 i' * ,f
c4..t ci i,.-p t' dry g',;r 4 iy:6t J\t^it:r) ri+Uj* g

.e.c',# ok i' ft 
'of, 

u-r:: I * A grisr 
-;5 a!';f

7336. Dari Abdullah, dia berkata, "Nabi SAW mengadakan

lomba pacuan kuda, maka dilepaskan kuda yang terlatih dari Al
Hayfa' hingga Tsaniyatr Al Wada', dan kuda yang tidak terlatih dari
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Tsaniyah Al Wada' hingga masjid bani Zuraiq, dan sungguh Abdullah

termasuk di antara mereka yang berlomba."

1. ?, 9 6,. ,e i. ,,t t o , ',.1,.to, \, - , ,,t c, ,
d)t dw 4, f P * ry:dtr t^-$, d)t 6?) F It f

e3 rl;
7337. Dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, crdku

mendengar Umar di atas mimbar Nabi SAW."

o.l
ttz ,ir,.fb_t #p attt

7338. Dari Az-Znhi, As-Sa'ib bin Yazid mengabarkan

kepadaku, dia mendengar Utsman bin Affan berk*rutbah di atas

mimbar Nabi SAW.

:"dv'.;.;;.G o( *i'*';Li:j-i , it:,+'oi JtL i.rb */ .-. v JJ W/'

*LF ?'-st& r,;a?rt ,k yt {rT: C*'; otl

.+
7339. Dari Hisyam bin Hassan, bahwa Hisyam bin Urwah

menceritakan kepadanya, ddri bapaknya, bahwa Aisyah berkata,

"Bejana ini biasa diletakkan untukku dan untuk Rasulullah SAW.

Kami kemudian menjulurkan tangan kami (mengambil air darinya)

bersamaan."

a. J(tt
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o 'n

.$_.L: Ct ,srr-,

7340. Dari Anas, dia berkata, "Nabi SAW mempersekutukan

antara Anshar dan Quraisy di pemukimanku yang terletak di
Madinah."

*,i.,r "Vl,b ;:tJ- t:# 
"*3

7341. Beliau juga qunut satu bulan mendoakan kecelakaan atas

beberapa marga bani Sulaim.

:Q, Juii PL i 1' * e ai-;rJt ii;s :Jv ;;'j. srl *
*a\t,k ltJ?,*a? ri G'o&L lltA.WL
'.jtrtt *r;e \t Jr'":tti2'b* d,y),*,

. 9.\t:,-.a G L+3 t ; o-tf:, &-; 6.u-,G ;
7342. Dari Abu Burdah, dia berkat4 "Aku datang ke Madinatr

dan ditemui Abdullah bin Salam. Dia kemudian berkata kepadaku,
'Pergilah ke rumahku, aku akan memberimu minum menggunakan
gelas yang pernah digunakan minum oleh Rasulullah SAW, dan
engkau shalat di masjid Nabi SAW'. Aku lalu pergi bersamanya lantas

dia memberiku minum suwaiq serta memberiku makan kurma. aku
kemudian shalat di masjidnya."
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l,'& Ut eL:Ju'ii; ii; hr -i.,;LLl * i.t,f
ts G'J:""rf $tr'r|i ;" u ?I Ut ,$ ,,Ss p, #

.ai;, i1P'$, 9j6jr,#it
.-#L ,ji:;L ,';p dy ;tr;uJ;t s o"lrri su,

7343. Dari Ibnu Abbas, bahwa Umar RA menceritakan

ke,padanya, dia berkata: Nabi SAW menceritakan kepadaku, dia

berkata, "Utusan dari Tuhanht datang lrepadahr tadi malam 
-saat

beliau di Al Aqiq- untukmenyampaikan, 'Shalatlah di lembah penuh

berkah ini lalu ucapkan, haji dan tfinrah'."

Hanm bin Ismail bertata, "Ali menceritakan kepada kami,

'Umrah dalaur haji'."

a;;ir, #ryru.e; *;;abt *Utut'* it,f
* ,4t ,u tb 4- :JG .-^it-tt ,y\.i1[tir 6i $bt Jil.

f,,y\i:JG *r;r.ht *,'4t! * *, fL?';
.4; "at>'6'l,i*'arlt ;i t W

7344. Dari Ibnu Umar, 'T.Iabi SAW menetapkan Qam (Al
Manazil) untuk penduduk Najed, Juhfatr untuk penduduk Syam, dan

Dzul Hulaifah untuk penduduk Madinah." Ibnu Umar larliut berkata,

"Aku me,ndengar hal ini dari Nabi SAW dan sampai kepadaku batrwa

Nabi SAW bersabda, 'Untuk penduduk Yaman adalah yalamlam'.,"

Lalu ketika Irak disebutkan maka dia berkata, "Irak belum ada pada

masa itu."
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7345. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dari Nabi

SAW, bahwa ketika berada dalarn te,mpat peraduannya di Dzul
Hulaifah, dia diperlihatkan sesuatu, lalu ada yang berkata kepadanya,

"Engkau berada di dataran yarg penuh berkah."

Keterangan Hadits:

Al Karmani berkata, "Ijma' adalah kesepakatan ahlul halli wal
aqd, yakni para mujtatrid di kalangan umat Muhammad SAW, atas

suatu perkara ag:lma. Kese,pakatan para mujtahid di dua kota suci dan

selain mereka bukanlah ijma' menurut jumhur (mayoritas). Namun
menurut Imam Malik, rjma' penduduk Madinah adalah dalil.
Pernyataan Imam Strkhari memberi isyarat bahwa kesepakatan

penduduk duakota suci sekaligus merupakan Uma'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali maksudnya adalah

kesepakatan mereka lebih didahulukan dan bukan berarti ijma', dan
jika Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan kesepakatan

penduduk Madinah adalatr dalil, maka bila disepakati oleh penduduk

Makkah tentu lebih patut lagr dijadikan pegangan. Ibnu At-Tin
menukil dari Sahnun te,lrtang berpatokan kepada ijma' penduduk

Makkah dan penduduk Madinah, dia berkata, "Hingga sekiranya
mereka sepakat seluruhnya lalu ditentang oleh Ibnu Abbas dalam

suatu perkara maka itu tidak dianggap sebagai Uma'." Pernyataan ini
dibangun di atas dasar, 'sedikitnya oftmg yang menentang dapat

mempengaruhi keberadaan rjma'.

Dalam bab ini Lnarn Bukhari menyebutkan14 hadits, yaitu:

FATHUL BAARI _ 2TI



Pertama, hadits Jabir bin Abdullah As-Sulami yang

diriwayatkan melalui Ismail, dari Malik, dari Muhammad bin Al
Munkadir. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais.

$r;( 'oi (Bahwa seorang Arab badui). Pada pembahasan

sebelumnya sudah disebutkan tentang namanya dan keberatan yang

dia ajukan.

Ibnu Baththal berkata menukil dari Muhallab, "Di dalamnya

terdapat keterangan tentang keutamaan Madinatr atas negeri lainnya

karena apa yang dil:hususkan AUah teftadap Madinah, dimana ia

membersitrkan kotorannya, lalu dikaitkan ke'pada hal itu bahwa ijma'

ulama Madinatr merupakan dalil."

Namun pernyataan ini ditanggapi dengan perkataan Ibnu AMil
Ban batrwa hadits tersebut menunjukkan keutamaan Madinalu akan

tetapi sifat seperti itu tidak berlaku di semua masa, bahkan *fiusus

pada masa Nabi SAW. Sebab tidak ada seoftmg pun yang keluar dari

Madinah di masa itu lantaran tidak suka menyertai beliau, kecuali

onmg yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Pernyataan serupa

dikemukakan juga oleh lyadh. Lalu dia mendukungnya dengan hadits

Abu Hurairatr yang diriwayatkan Imam Muslim, 'f ,F bU ifi I
4t * #3t * tJS qt7'A$J 6art Kiamat tidak alan teriadi

hingga Madinah mengeluarlcan orang-orang buruk sebagaimana

halnya ubupan pandai besi menghilanglcan kotoran perak).

Dia berkata, *Api hanya mengeluarkan kotoran dan sesuatu

yang jelek. Sementara telah keluar dari Madinah 
-setelatr 

wafatnya

Nabi SAW- sejumlah manusia terbaik di kalangan sahabat. Mereka

kemudian tinggal di negeri lain dan meninggal di luar Madinalq

seperti Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ali, Abu Dzar, Ammar, Hudzaifalq

Ubaidah bin Ash-Shamit, Abu Ubaidah, Mu'adz, Abu Ad-Darda', dan

lainnya. Hal itu menunjuk&an bahwa hadits yang dimaksud berlaku

khusus pada masa Nabi SAW. Kemudian pembersihan orang-orang

2L2 _ FATHUL BAARI



buruk dari Madinah akan berlaku secara sempurna ketika Dajjal

mengepung Madinatr, seperti keterangan yang telah disebutkan

sebelumnya secara jelas di akhir pembahasan tentang fitnah. Di
dalamnya disebutkan bahwa tidak tersisa seorang munafik laki-laki

maupun perempuan melainkan keluar menemui Dajjal. Itulah yang

dimaksud dengan hari pembersihan.

Kedua, hadits Ibnu Abbas, 9:f i. *1, 't" 'ali 'Ck qm
pernah membacakan Abdurrahman bin Aufl,lzlu disebutkan k*rutbah

Umar yang telah diulas dengan panjang lebar dalam bab "Rajam bagi

Perempuan Hamil" pada pembahasan tentang hudud (hukuman-

hukuman yang ditenhrkan). Imam Bukftari menyebutkan di tempat ini
sebagiannya. Sedangkan maksud penyebutannya di tempat ini adalah

apa yang berkaitan dengan sifat Madinah sebagai negeri hijrah dan

negeri Sunnatr serta tempat tinggal kaum Muhajirin dan Anshar.

Redaksi, f jt'$ iui fr W '* .ti o,g il5 Q<etila haji

terakhir yang dilalatlmn Umar, makn Abdurrahman berkata) iru
adalah pelengkap bagi kalimat yang tidak disebutkan dalam teks.

Penjelasannya sudah dipaparkan sebelumnya dalam redaksi, '&j ilt
j" 

'# P * b ,i;-jt'# (xett*a Abdurrahman kembali dari sisi

Umar mal<a dia bertemu denganla4 makn dia berkata).

/& 'i) lri Ttbnu Abbas berkata). Bagian ini dinukil dengan

jalw maushul melalui s anad sebelumnya.

'girur';r: *vXtt S:" t:ti;i'c;.?tt'ot,Jui ea-;ar $-ta (Kami

datang lre Madinah malca dia berkata, "Sesungguhnya Allah telah

mengutus Muhammad dengan kebenaran.') Telah dihapus darinya

pernyataan cukup panjang antarakalimat, ,A"fS, $rss lXami datang ke

Madinah) dengan kalimat Sul lOia kemudian bertrata). Penjelasannya

sudah dipaparkan di tempat itu. Di dalamnya dijelaskan kisatr bersama
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Sa'idbinZaiddankeluamyaUmarpadahariJum'atserta
khutbahnYa.

Kebanyakan mereka yang mengatakan ijma' penduduk

Madinatr sebagai dalil me.masukkan masalah ini dalam masalah ijma'

sahabat.Alasanny4rnerekatelahmenyaksikanturunnyawahyudan

hadir detik-detik wahyu ditururkan serta alasan sepertinya. Tetapi

yangbenarkeduanyaadalahmasalahyangberbeda.Perkataanbahwa

ijma' satrabat merupakan dalil adalah lebih kuat dari perkataan bahwa

fma' penduduk Madinah rrerupakan dalil' Menurut pandangan yang

kuat, apabila penduduk Madinah sesudah sahabat sepakat mengenai

sesuatumakaberpegangkepadanyalebihkuatdaripendapatlainnya,
kecuali bila kesepakatan rnereka berte,ntangan dengan nash yang

dinisbatkan langsung k"p"drNabi sAw. seperti riwayat mereka lebih

diunggulkankare,nasifatmerekasangatmasyhurdalamketelitian
penukilan serta meninggalkan tadtis (pengaburan riwayat). Sedangkan

yangberkenaandenganbabiniadalahkelayakanperkataanpenduduk

Madinahsebagaidalilapabilamerekasepakat.Mengenaikeutamaan
Madinatrdanpenduduknyasertakebanyakandariapayangtertera
dalam bab ini tidak menjadi dalil untuk menetapkan kelayakan

kesepakatan mereka sebagai dalil'

Ketiga, hadits Abu Hurairab-

otil:tJ 4Ci (hM pakaian yang diberi warna)' Maksudnya'

diberi pewarna al misyq, yaitu tanah merah'

e. e. (Bal&, bakh)' Ini adalah kata yang menunjukkan rasa

takjub serta pujian. Kata ini diucapkan dengan dua dialek seperti telah

diterangkan dalarn bab "Bagaimana Kehidupan Nabi sAW" pada

pembahasan tentang kelembutan hati. Sedangkan yang dimaksudkan

terdapat pada redaks i, gjr;lri Pt 
',fr f, |1f ${; (Sungguh alat iatuh

tersunglalrdiantaramimbardanklmar),daniaadalahtempat
kuburan Yang mulia-
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Ibnu Baththal berkata mengutip dari AI Muhallab, "Letak
masuknya hadits ini dalam judul bab adalah sebagai isyarat, bahwa
ketika dia bersabar saat kesulitan menyertai Nabi SAW dalam
menuntut iknu, lalu dibalas dengan banyaknya hafalan dan nukilannya
tentang hukum yang menjadi keunggulannya. Hal itu telrtunya sebagai

be*ah dari kesabarannya menetap di Madinah."

Keempat, hadits Ibnu Abbas teirtang kehadirannya

melaksanakan Id bersama Nabi SAW. Pen$elasannya sudah

dipaparkan secara lengkap pada pembahasan tentang shalat Id, dimana
redaksinya di tempat itu lebih lengkap. Maksud penyebutannya di
tempat ini adalah perryebutan 'mushalla', yang disebutkan, "Beliau
mendatangi tanda di sisi pemukiman Katsir bin Ash-Shalt."
Pemukiman yang dimaksud dibangun setelatr masa Nabi SAW. Hanya
saja dikenal demikian karena kemasyhurannya.

Ibnu Baththal berkata pula menukil dari AI Muhallab,
'?e,ndukung judul bab adalah perkataan Ibnu Abbas, 'Kalau bukan
karena kedudukannya di sisinya maka aku ti,lak menyaksikannya
karena usiaku yang masih sangat muda'. Artinya anak-anak kecil dari
penduduk Madinah, orang-orang fu4 mauprm perempuan-perempuan

mereka telatr mengambil ilmu secara langsung dari praktek nyata
pe,mbawa syariat dan pemberi penjelasan dari Altah (Nabi SAW).
Kedudukan seperti ini tidak ditemukan pada selain mereka.

Tetapi ditanggapi bahwa perkataan Ibnu Abbas, .Kalau bukan
karena kedudukanku di sisinya maka aku tidak menyaksikannya
lantaran usiaku masih sangat muda', menrmjrrkkan bahwa kareira
faktor yang masih belia tidak memungkinkan dirinya sampai pada
posisi menyaksikan Nabi SAW, mendengar saManya, serta semua
yang diceritakannya dalam kisah ini. Akan tetapi karena Ibnu Abbas
adalah puha paman Nabi SAW dan bibi Ibnu Abbas adalah Ummul
lvf'rkminiq maka Ibnu Abbas sampai pada posisi tersebut, kalau
bukan faktor-faklor itu tentunya dia tidak sampai kepadanya. Dari sini
d4at dipahami penafian keumuman yang dikatakan AI Muhallab.
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Kalau pun diterima maka itu khusus bagi mereka yang

menyaksikannyA yaitu para sahabat. Orang-orang sesudah mereka

tidak turut dengan mereka hanya karena keberadaannya sebagai

penduduk Madinah.

Kelima, hadits Umar tentang mendatangi Quba'.
Penjelasannya sudah dipaparkan pada bagian akhir pembahasan

tentang shalat, dan di dalamnya terdapat tambahan dari Ibnu Umar.

Ibnu Baththal berkata mengutip dari Al Muhallab, 'Maksud dari

hadits ini adalah melihat langsung Nabi SAW berjalan kaki atau

menunggang hewan ketika mendatangi masjid Quba'. Ini adalah salah

satu peninggalan di antara peninggalan Nabi SAW. Sementara ini
tidak terdapat pada selain kota Madinah."

Keenam, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui

Ubaidillah bin Ismail, dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari bapaknya.

Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Urwah bin Az-Zubair

sebagaimana disebutkan pada rwiayat Juwairiyah bin Muhammad dari

Abu Usamah yang dikutip Abu Nu'aim.

l.l, i. !, *t UV zZto $ (Dari Aisyah, dia berkata kepada

Abdullah bin Az-Zubair). Maksudnya, Aisyah berkata kepada

Abdullah.

€t? € @ersama sahabaLt-sahabatku). Kata shawahib

adalatr bentuk jamak dari kata shahibah (sahabat perempuan).

Maksudnya, istri-istri Nabi SAW. Al Ismaili menambahkan dari

Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam, g#u)(Di Baqi).

r;Jr r, Pt * ir' .J- Ut { du l: (Jangan kuburkan alat

bersama Nabi SAW di rumah). Redaksi ini secara tekstual

bertentangan dengan perkataannya dalam kisah penguburan Umar.
6 , D.

6'ii bi e;l ,;y (sesungguhnya aku tidak suka disuciknn).

Maksudnya, aku dipuji oleh seseorang dengan apa yang tidak ada
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pada diriku, bahkan hanya karena aku dikuburkan di sisi Nabi SAW

tanpa menyertakan istri-istrinya yang lain, maka timbul dugaan aku

diperlakukan khusus dengan hal itu dari mereka karena suatu perkara

yang tidak adapada mereka. Sungguh ini adalah puncak tawadhu' dari

Aisyah.

Ketujuh, hadits Aisyah RA yang juga diriwayatkan melalu

Hisyam dari bapaknya. Sanad hadits ini berkaitan dengan sanad

sebelumnya. Al Ismaili meriwayatkannya melalui jalur lain dari Abu

Usamah dengan sanad yang maushul bahwa Umar mengirim utusan

kepada Aisyah, maka ini bentuknya mursal, sebab Urwah tidak

mendapati masa pengiriman utusan itu. Akan tetapi bisa saja

dikatakan Urwah menerimanya dari Aisyah sehingga bisa dikatakan

maushul.

{.t;,J,i)r U @'S-il $ S*1t ors3 :,;a yti U\ tju;" loio
berkata, "Ya, demi Allah." Dia berkata, "Apabila seseorang dari
sahabat mengirim utusan kepadanya.") Bagian ini berkaitan dengan

redaksi, 'S""St 
lSut"orang). Lalu misi pengiriman utusan itu tidak

disebutkan, yaitu untuk meminta kepada Aisyah agar dikuburkan

bersama mereka. Kalimat pelengkap bagi kata bersyarat adalah

redaksi, S'6 lOia berl<ata).

tut *-\ i?:i i i', t ,U6 (Dia berkata, "Tidak, aht tidak

mengutamaknn mereka atas seorang pun selamanya.")

Ibnu At-Tin berkata, "Demikian redaksi yang tercantum di

tempat ini. Yang benar adalah 'aku tidak mengutamakan seorang pun

terhadap mereka'."

Syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin berkata, l'Belum tampak

bagiku sisi kebenarannya."

Seakan-akan dia mengatakan redaksi itu terbalik dan memang

benar demikian seperti ditegaskan penulis krtab Al Mathali' lalu A1

Karmani, dia berkata, "Mungkin juga maksudnya, 'Aku tidak
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mengusik mereka dengan sebab seseorang', maksudnya adalah aku

tidak mengusik mereka dengan sebab menguburkan seseorang di sisi

merpka

Ibnu At-Tin melihat adanya kemusykilan dalam perkataan

Aisyah ini, bila dihadapkan dengan perkataannya dalam kisah Umar,

",*i 
e E;)\1Su"ggah atu alan mengutamakannya atas diriku).

Namun dijawab, mungkin yang diutamakannya itu adalah tempat

dimana Umar dikuburkan, yakni di bagian belakang kubur bapaknya,

dekat kubur Nabi SAW. Ini tidak menafikan adanya tempat lain dalam

kamar tersebut.

Saya Qbnu Hajar) katakan, Ibnu Sa'ad menyebutkan melalui

beberapa jalur, batrwa Al Hasan bin Ali mewasiatkan kepada

saudaranya agar menguburkannya di sisi merek4 sekiranya tidak

terjadi fitnalL lalu dia dihalangi oleh bani Umayyah sehingga

dikuburkan di Baqi'.

Imam At-Tinnidzi meriwayatkan dari hadits Abdullah bin

Salam, dia berkata, "Terhrlis dalarn Taurat sifat Muhammad dan Isa

Ibnu Maryam, bahwa dia dikuburkan bersamanya."

Abu Daud 
-salah 

seorang periwayat hadits itu- berkata,

"Sementara tersisa di rumah itu tempat unfuk safu kubur."

Sedangkan dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, "fsa
dikuburkan bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar, maka
jadilah kuburan yang keempat."

Ibnu Baththal berkata mengutip dari Al Muhallab,
"Sesungguhnya Aisyah tidak menyukai dikuburkan bersama mereka

karena khawatir timbul dugaan dalam diri seseorang bahwa dirinya

adalah sahabat paling gtema sesudah Nabi SAW dan kedua

salrabatnya. Ar-Rasyid pernah bertarrya kepada knam Malik tentang

kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi SAW selama hidupnya.

Maka Imam Malik me,njawab, 'Sebagaimana kedudukan keduanya
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sesudah meninggal'. Di sini Imam Malik mensucikan keduanya
dengan sebab keberadaan mereka di dekat Nabi SAW pada tempat
yang berkah serta tanah yang dia diciptakan darinya. Dia pun berdalil
dengan keadaan itu untuk menunjukkan keutamaan keduanya. Abu
Bakar Al Abhari Al Maliki bahwa Madinah lebih utama dari Makkah
karena Nabi SAW diciptakan dari tanah Madinah dan beliau adalah
manusia yang paling utama. hi berarti bahwa tanah Madinah
merupakan tanah yang paling utama."

Tentang keberadaan tanah Madinah sebagai tanah paling
utama tidak diperselisihkan lagr. Hanya saja apakah hal itu
berkonsekuensi Madinah lebih utama dari Makkah? Karena
pendamping sesuatu apabila terbukti semua kelebihannya maka apa
yang didampinginya sama seperti itu. Konsekuensinya, apa yang
mendampingi Madinah lebih utama dari Makkah. Tetapi ini tidak
disepakati. Demikian jawaban yang diberikan sebagian ulama
sebelumnya dan masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Kedelapan, hadits Anas bin Malik RA.

,!.ttlt €.V fOn kemudian datang ke pinggiran). penjelasannya

sudah dipaparkan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat.
. lot '. 

o

,rSi ,f 4Ur t\t (Al-Laits menambahkan dari yunus).

\Iaksudnya, dari Ibnu syihab dari Anas. Yunus adalah Ibnu yazid Al
dii. Jalur ini dinukil secara maushul oleh Al Baihaqi melalui jalur
-{bdullah bin Shalih (iuru tulis Al-Laits), Ar-Laits menceritakan
kepadaku, dari Yunus, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dari
-{nas, lalu disebutkan hadits selengkapnya. pada bagian akhirnya
eitambahkan, l$i $i ,rb fiNt 'U ,!.tjlt ',tiis (Jauhnya pinggiran

:ari Madinah adalah empat mil).

uX ii J;f 'qi 
d.ttSt '.iis earak pinggiran adalah empat atau

:ga mil). Seakan-akan ini adalah keraguan darinya, karena dia

=engutip pula dari Abu shalih, dan sebagaimana biasanya dia hanya
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menyebutkannya dalam riwayat pendukung dan pelengkap dan tidak

dijadikan sebagai dalil yang pokok.

Ibnu Baththal mengutip dari Al Muhallab, "Makna hadits

adalah, jarak antara pinggiran kota dengan masjid Madinah bagi

pejalan kaki, sebagai tanda di antara tanda-tanda jarak dua shalat. Hal

itu dianggap cukup bagi orang yang berjalan saat mendung tanpa perlu

mengetahui posisi matahari, ini tidak didapatkan di semua belahan

bumi. Apabila ketentuan-ketentuan waktu dikaitkan dengan kondisi

Madinah, maka para ulama memindahka$yake penduduk negeri iain

untuk dijadikan pegangan di pelosok negeri, maka bagaimana bisa

sama dengan penduduk negeri lainnya."

Apa yang dikatakan ini sudah cukup dengan mengutipnya

tanpa perlu menyibukkan diri membahasnya bersamanya.

Kesembilan, hadits As-Sa'ib bin Yazid tentang penyebutan

sha'. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang

kafarat sumpah.

?i, !+'6i5 $'l (Satu dua pertiga mud kamu saat ini). Pada

sebagian mereka disebutkan dengan redaksi, 'AL U (Satu dua

pertiga).

Al Karmani berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan judul bab,

bahwa ukuran satu sha' termasuk yang disepakati penduduk kedua

kota suci sesudah meninggalnya Nabi SAW. Ketika bani Umayyah

menambah ukuran sha' maka mereka tidak meninggalkan ukuran sha'

di masa Nabi SAW dalam hal-hal yang disebutkan dalam hadits

menggunakan sha', meski mereka menggunakan sha' yang telah

ditambahkan pada perkara-perkara lain. Seperti yang telah dijelaskan

oleh Imam Malik dan diterima Abu Yusuf dalam kisah yang

masyhur."
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* 'i-: ".t31 Qelah ditambahkan padanya). Dalam riwayat Al

Ismaili diberi tambahan, i"l, X i.'# fi ,J (Pada masa (Jmar bin

.4bdul Aziz).

'&t #.g'i.'etit'* fn Qasim bin Malik mendengar Al

Ju'aid). Dia mengisyaratkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya

tentang kafarat sumpah, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Al Qasim,
-\l Ju'aid, dia menceritakan kepada kami. Hadits ini diriwayatkan oleh

Al Ismaili.

Kesepuluh, hadits Anas bin Malik RA tentang doa untuk
penduduk Madinah agar diberi keberkahan pada sha' dan mud

mereka. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang

rafarat sumpah.

fiNt #1 tf (Maksudnya, penduduk Madinah).IbnuBaththal

berkata mengutip dari Al Muhallab, "Doa Nabi SAW untuk penduduk

\{adinah dalam sha' dan mud mereka. Hal ini disebutkan secara

khusus bagi mereka lantaran keberkahan yang mengharuskan
penduduk berbagai belahan bumi untuk menggunakan ukuran yang

,triberkahi itu, agar dijadikan patokan dalam kehidupan mereka serta

cada apa yang difardhukan Allah kepada mereka."

Kesebelas, hadits Umar tentang kisah dua orang Yahudi yang

terzina. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang
para pemberontak. Sedangkan redaksinya di tempat itu lebih lengkap.

?.Ult {":j i* (Dimana diletal<kan jenazah). Redaksi yang

dinukil oleh kebanyakan periwayat menggunakan.fi 'l mudhari' (kata

cerja bentuk sekarang dan akan datang). Sementara dalam riwayat Al
\tustamli disebutkan, !d, €i gaAa tempat jenazah).

Kedua belas, hadits Anas tentang gunung Uhud, H,k tk
Ut V"i adalah gunung yang mencintai hita dan kita mencintainya).
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Di dalamnya disebutk*r,'k ?? '4irll.'tst $oungguhnya lbrahim

telah mengharamkan Makknh). Penjelasannya melalui jalur ini dari

Malik sudah dipaparkan pada pembahasan tentang perang Uhud.

Hanya saja di tempat ini disebutkan secara ringkas. Redaksinya secara

lengkap telah dipaparkan pada pembahasan tentang jihad melalui jalur

lain dari Amr. Telah disebutkan pula penjelasan yang berkaitan

dengan apayang tercantum di tempat ini di akhir pembahasan tentang

ha1r.

Ketiga belas, hadits Sahal tentang gunung LJhud.

*.i g Pt * h' ,p 4, f ,k1" '6.ri @iriwayatkan pula

oleh Sahl dari Nabi SAW tentang Uhud). Dia ingin menjelaskan hadits

yang telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat dari hadits

Sahal bin Sa'ad, beliau bersabd4 +;t Hk Vi (Ihud adalah

gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya). Dia
menyebutkarmya secara mu'allaq dari Sulaiman bin Bilal, dengan

sanad-nya hingga Sahl, sesudah hadits Ibnu Humaid As-Sa'idi.
Penjelasan tentang redaksi hadits ini sudah dipaparkan pada akhir
pembahasan tentang perang Llhud.

Keempat belas, hadits Satral bin Sa'ad, bahwa di antara

tembok masjid di arah kiblat dengan mimbar terdapat jarak yang bisa

dilewati oleh kambing. Penjelasannya sudah dipaparkan di awal

pembahasan tentang shalat.

Kelima belas, hadits Abu Hurair"t, "'O\:t €*, q. ,y. 6

(Antara rumahlu dan mimbarlat adalah taman). Pembahasannya

secara lengkap telah diulas ketika membicarakan keutamaan Madinah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Ali, dari

Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik, dari Khubaib bin Abdurrahman,

dari Hafsh bin Ashim. Redaksi 'Hafsh bin Ashim' dalam riwayat lain
disebutkan, 'Rauh bin Libadah, dari Malik, dari Habib, bahwa Hafsh
bin Ashim menceritakan kepadanya'. Hadits ini diriwayatkan An-
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Nasa'i dan hadits Malik dan Ad-Daraquthni melalui jalumya. Imam
Bukhari meriwayatkan pula hadits ini dari Malik dengan jalur lebih
panjang. Sedangkan Amr bin Ali (gurunya dalam riwayat ini) adalah

Al Fallas. Ibnu Mahdi adalah Abclurrahman salah seorang imam
hafrzh. Tetapi hadits ini tidak terdapat dalam riwayat Al Muwaththa'
dari semua periwayatnya kecuali Ma'an bin Isa sebagaimana

dikatakan sebagian orang.

Hadits ini diriwayatkan dari Malik di luar krtab At Muwaththa'
dan di antara mereka ada yang mengatakan , "Dai Abu Hurairah" saja.

Namun ini adalah riwayat Abdunaknan Mahdi sendiri yang dikutip
Imam Bukhari. Sementara Ad-Daraquthni menegaskan bahwa riwayat
seperti ini hanya dinukil dari Imam Malik. Sebagian mereka ada yang
mengatakan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Ini adalah riwayat
Ma'an bin Isa, Mutharrif, dan A1 Walid bin Muslim. Sebagian lagi
mengatakan, dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id disertai keraguan. Ini
adalah riwayat A1 Qa'nabi, At-Tunisiy, Asy-Syafi'i, dan Az-Za'farani.

Terjadi perbedaan pada Rauh bin Ubadah dan Ma'an bin Isa.

Sebagian menukil disertai keraguan dan sebagian mengumpulkan
keduanya. Demikian ringkasan perkataan Al Ismaili dan Ad-
Daraquthni.

Keenam belas, hadits Ibnu Umar tentang lomba pacuan kuda.

Penjelasarurya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang jihad. Al
I{ofyo'adalah nama tempat terkenal di Madinah.

'+:)i (Dilepaskan). Dalamriwayat Al Kasymihani disebutkan,
-t't6 

1On kemudian melepasknn), dalam bentuk kalimat aktil dan

pelaku di sini adalah Nabi SAW. Artinya, atas perintahnya.

Ibnu Baththal berkata mengutip dari Al Muhallab, "Dalam
iadits Sahal terdapat jarak arttara dinding dan mimbar. Ini adalah

Sunnah yang diikuti dalam masalah letak mimbar, agar bisa masuk

=elalui tempat tersebut. Sementara jarak antara Al Hafya' dan Ats-
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Tsaniyah menjadi Sunnah tentang jarak tempuh pacuan kuda yang

terlatih."

Catatan

Abu Dzar menyebutkan hadits ini melalui jalur tadi dengan

hanya mengutip redaksi, t^rib (Dan jaratorya). Yang lain pun

menyebutkan redaksi seperti itu. Dalam riwayat Karimah dan yang

liann disebutkan sesudalrnya, "Qutaibatr menceritakan kepada kami,
Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu IJmar."
Kemudian dia berkata, "Ishak menceritakan kepadaku, Isa dan Ibnu
Idris mengabarkan kepada kami. Lalu disebutkan hadits Umar tentang

minuman. Perkara ini menjadi musykil bagi sebagian pensyaratr.

Mereka mengira Imam Bukhari mengutip sanad ini untuk redaksi
sesudahnya. Ia adalatr riwayat Ibnu Umar dari Umar tentang
minuman. Tentu saja ini kekeliruan fatal karena hadits Umar termasuk
riwayat yang hanya dikutip Asy-Sya'bi dari Ibnu {Jmar, dari Umar.

Sementara riwayat Al-Laits d.ari Nafi' berkaitan dengan

perlombaan. Ia merupakan hadits pendukung bagi riwayat Juwairiyah
bin Asma' dari Nafi'. Imam Bukhari meriwayatkannya pada

pembatrasan tentang jihad melalui Al-Laits dan redaksinya telah
disebutkan di tempat itu. Imam Muslim meriwayatkan pula dari

Qutaibah. Al Mizzi dalam kitab Al Athraf mengabaikan menyebut
Imam Bukhari ketika mengutip para periwayat jalur ini dari Qutaibah.
Dia hanya menyebut riwayat Ahmad bin Yunus dari Al-Laits. Lalu dia
mengatakan pula bahwa Imam Muslim dan An-Nasa'i
meriwayatkannya dari Qutaibah. Penyebab kekeliruan ini adalah

berlebihan dalam meringkas. Sekiranya setelah redaksi 'dari Ibnu
IJmar' dia mengatakan, 'dia menyebutkannya' atau 'sama seperti ini',
atau 'serupa dengannya', maka kemusykilan tersebut hilang.

Ketujuh belas, hadits Ibnu Umar.
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*1 #ht d* 4t * ,P'fr tir, (Aht mendengar umar

di atas mimbar Nabi SAW). Imam Bukhari membatasi kutipan bagian

ini dari hadits tersebut. Karena bagian inilah yang dibutuhkan di

tempat ini, yakni penyebutan mimbar. Telah disebutkan pada

pembahasan tentang minuman melalui jalur Yahya Al Qaththan, dari

Abu Hayyan, dan ditambahkan padanya, ',y e, Pt eF'J:t lit fi
,*l e;e (Bahwa pengharaman khamer telah turun, dan ia terdiri

dari lima perkara). Hadits ini juga telah disebutkan di tempat itu

disertai penj elasannya.

Kedelapan belas,hadits As-Sa'ib bin Yazid.

'&:t * h' ,rt, d, f ,P W ob ;.ttb'q lfi qBoh*o

dia mendengar Utsman bin Affan berkhutbah di atas mimbar Nabi

SAn. Seperti inilah dia meringkas hadits ini. Hadits ini dikoreksi oleh

Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj lalu dia menyebutkan hadits

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Namun dia tidak

meriwayatkannya secara maushul dari jalur periwayatannya bahkan

yang lain pun tidak.

t$? (Berkhutbah).Ini adalah kata yang menunjukkan keadaan

Utsman. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ($? (Dia berkhutbah

kepada kami), maksudnya adalah menggunakan kata kerja lampau.

Lalu kelanjutan hadits memberi asumsi sikap Al Ismaili, bahwa hadits

ini berkaitan dengan masalah adzan yang ditambahkan oleh Utsman,

karena dia menyebutkannya di tempat ini, dan tidak ada sesuatu yang

berkaitan dengan k*rutbah Utsman di atas mimbar. Tetapi yang benar

itu adalah hadits lain. Abu Ubaid meriwayatkan pada pembahasan

tentang harta melalui jalur lain dari Az-Z\hi dan dia menambahkan,

itiu ii-s # tg * es: ,s3 ti (Ini adalah bulan zakat kantu,

b ar an g s i ap a m em i I i ki ut an g m aka h en d alcny a m e lun a s iny a).
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Ini terjadi di akhir bulan keempat. Lalu dinukil dari Ibrahim

bin Sa'ad bahwa maksudnya adalah bulan Ramadhan. Abu Ubaid

berkata, "Telah disebutkan melalui jalur lain bahwa ia adalah bulan

Allah Al Muharram."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits serupa dengan itu pun telah

disebutkan dalam hadits Anas melalui jalur lemah. Lalu kami

mendapatkan dengan sanad ringkas dengan redaksi, ri1 o'il),ilt oi

9$lr Stt'a7] osi ,ik}r G?ii ,,;7t:air & ,#i oqi |F
(Biasanya lwum muslimin apabila masuk bulan Sya'ban, mereka

berlomba membaca Al Qur'an, mengeluarknn zakat, dan para

pemimpin memanggil orang-orang di penjara).

Ibnu Baththal berkata mengutip dari Al Muhallab, "Pada

kedua hadits ini terdapat Sunnah yang diikuti bahwa khalifah

bertfiutbah di atas mimbar berkenaan dengan perkara penting dan

tidak menyembunyikannya, dEfr nasehat sampai ke telinga manusia

ketika dia muncul di tengah-tengatr mereka."

Di dalamnya terdapat pula isyarat batrwa mimbar Nabi SAW
masih ada sampai zatrrarl itu dan belum mengalami perubahan, baik
penambatran maupun pengurangan. Selain itu, telah disebutkan pula

riwayat lain batrwa mimbar terus terpelihara hingga waktu cukup lama

sesudatr peristiwa tersebut.

Kesembilan helas, hadits Aisyah RA.

;it ti6 (Bejana ini). Al Khalil berkat4 "Mirkan mirip

dengan taur @ejana yang digantung) yang terbuat dari kulit."

Ulama lain berkata, "Mirknn mirip bejana besar yang terbuat

dari tembaga."

Cukup jauh mereka yang menafsirkannya dengan kata ijanah,

karena kata ini juga asing sama dengan yarrg ditafsirkan, dan ijanah

adalah bejana yang biasa disebut Al Qishriyah.
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W *. Lp (Kami mengambil padanya bersama-sama).

\,Iaksudnya, kami mengambil air darinya bersamaan tanpa

menggunakan timba. Asal kata nasyra'u adalah mendatangi sumber

air untuk minum. Kemudian digunakan untuk semua bentuk

pengambilan air. Penjelasan tentang itu serta keterangan hadits telah

dipaparkan pada pembahasan tentang thaharah (bersuci).

Ibnu Baththal berkata, "Di dalamnya terdapat Smnah yang

diikuti tentang penjelasan kadar air yang mencukupi bagi suami istri
apabila mandi bersama."

Kedua puluh, hadits Anas dari riwayat Ashim Al Ahwal

darinya tentang persekutuan antara Quraisy dan Anshar serta qunut

selama sebulan mendoakan kecelakaan bagi beberapa marga bani

Sulaim. Imam Bukhari telah meringkasnya dari dua hadits yang

masing-masing dari keduanya lebih lengkap dari apayarLg tertera di

tempat ini. Penjelasan bagi hadits pertama telah disebutkan pada

pembahasan tentang adab (tata karma) disertai keterangan perbedaan

antara persaudaraan dan persekutuan. Sedangkan penjelasan hadits

kedua telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat witir. Di
dalamnya terdapat penjelasan waktu nabi SAW melaksanakan qunut

serta penyebabnya. Selain itu, telah disebutkan pula pada pembahasan

tentang peperangan ketika membicarakan perang Bi'r Ma'unah,

penjelasan nama marga-marga dari bani Sulaim yang dimaksud.

Kedua puluh satu, hadits Abdullah bin Salam.

i* i 1' + ,* 
"-r^r 

u# (Atat datang ke Madinah

tvmudian aku ditemui oleh Abdullah bin Salam). Disebutkan dalam

nwayat Abdtxrazzaq per{elasan sebab kedatangan Abu Burdah ke

\{adinah serta penjelasan masa kedatangannya. Dia meriwayatkan

:aelalui jalur Sa'id bin Abi Burdah, dari Abu Burdah, dia berkata,
, a.! tg..;a . "l ". |t,i to -1,,i- a,, . I

.r. ? j if-Pb ui U srti + '#\.l>6 I yt * Jl e,i ,,;!ri
Bapakku mengutuslu kepada Abdullah bin Salam untuk belajar
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darinya. Dia kemudian menanyaiku, "Siapa engkau." Aku lalu
memberitahukan kepadanya. Maka dia pun menyambutlat dengan

gembira).

)/, jl 61!3y lAerangkattah ke rumah). Dalam riwayat Al

Ismaili ditambahkan, ,i '6y:t (Berangkatlah bersamalat).

Maksudnya, marilah berangkat bersamaku ke rumahku. Telah

disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Abdullah bin Salam

melalui jalur lain dari Abu Burdah, ,iya i.ilr .rF t ii| $;Jt L*1
, ',ro.. .,t ?li '. - a-l '.'a ' '

* e ,Pt{: 3]bLii L4 li :Jui (,em datung ke Madinah dan

bertemu Abdullah bin Salam. Dia berknta, "Tidakkah engkau datang
agar alru memberimu makan dan engkau masuk ke rumahlat.')

rll rg;t:r1 rtf"; g.uiJtl'^16',:;rtilti (Atat berangkat bersamanya

lalu dia memberilru minum suwaiq dan memberiku makan kurma).
Pada pembahasan tentang keutamaan Abdullah bin Salam telah
disebutkan dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya dengan redaksi,
t,*u: rA;p |r\Ll| ;q, l1 lfraa*t<an engkau datang agar alat

memberimu maknn suwaiq dan larma). Seakan-akan di sini dia
menggunakan kata 'memberi makan' dalam arti lebih luas. Tetapi ini
tidak masuk cakupan bahasa, 'aku memberinya makan rumput dan
air'. Karena mungkin di sini hanya dibatasi dengan salah satunya atau
menggabungkan keduanya dalam satu kata. Sementara pada
pembahasan kita tidak perlu pengertian itu. Sebab kata .makan,

terkadang digunakan untuk makan dan minum sekaligus. T.aru

disebutkan dalam riwayat lain bahwa beliau memberinya minum
suwaiq.

9* e't;At (Aku shatat di masjidnya). Ditambahkan pada

pembahasan tentang keutamaan Abdullah bin Salam penyebutan riba,
bahwa siapa yang meminjam utang lalu jatuh tempo, kemudian
pengutang membayar disertai hadiah, maka ini termasuk bagian dari
riba. Pembahasan tentang ini sudah dipaparkan di tempat itu.
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Tambahan ini tercantum pula dalam riwayat Abu Usamah seperti
diriwayatkan Al Ismaili melalui jalur lain dari Abu Kuraib (guru
Imam Bukhari dalam riwayat ini) akan tetapi dengan diringkas. Oleh
sebab itu, tidak benar mereka yang mengatakan bahwa ia berasal dari
riwayat Abu Ahmad Muhammad bin Yusuf As-Sakandari dari Sufyan
bin Uyainah. AlMizzimenegaskan dalam l<rtab Al Athraf seperti yang
saya katakan. Seakan-akan Imam Bukhari menghapusnya. Lalu
tercantum di riwayat Sa'id yang aku sitir sebelumnya sama seperti ifu.

Kedua puluh dua" hadits lJmar, ):Qt ,#tlilt tb e ,k
(Shalatlah di lembah yang berkah ini). Penjelasannya
dipaparkan pada pembahasan tentang haji.

# e?p ,v ev syati;.L]ra !6j (Harun brn

berkata: Ali menceritakan kepada kami, "[Jmrah dalam
Maksudnya, Harun meayelisihi Sa'id bin Ar-Rabi' tentang
diaklrir, e+j ?P ,$j lXotokanlah, "(Jmrah dan haji.")

dengan menggunakan kata "dan", sementara dalam riwayat lain
disebutkan ..l ?p (tJmrah dalam haji). Selain itu, telah

disebutkan di tempat itu dari riwayat Al Auza'i, dari Yahya bin Abi
Katsir (guru Ali bin A1 Mubarak dalam riwayat ini) dengan redaksi,
'* eip (Umrah dalam haji).Kernudian riwayat Harun ini sampai

kepada kami dengan jalur maushul (lengkap) di Musnad Abd bin
Humaid, dan dalam L,ttab Akhbar Al Madinah An-Nabawiyah karya
Umar bin Syabah, keduanya dari Harun bin Ismail Al l{hazzaz
disebutkan, @isa saja pada redaksi 'umrah dan haji' diberi harakat
dhamtnah ataufathah.

Kedua puluh tr7a, hadits Umar tentang waktu shalat.
Penjelasan hadits ini telah disebutkan disertai penjerasan orang yang
menyampaikan kepada Ibnu Umar tentang miqat yalamlam.

Muhammad bin Yusuf (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) adarah
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Al Firyabi, sementara gurunya yang bernama Sufyan adalah Ats-
Tsauri.

**iUt-e';lJ-i ,Jw'OtVr;\i lXetitca lrak disebutkan maka

dia berkata, "Irak belum ada saat itu.") Tidak ada keterangan di
tempat ini tentang orang yang menyebutkan hal itu. Orang yang

menjawab adalah Ibnu Umar. Namun tercantum dalam riwayat Al
rsmaili, "ott #,'i-';EJ- i i,ss Or:it li 'J?i 

(Ketika lrak disebutkan

kepadanya dia pun menjawab, "Saat itu belum ada lrak.")

)*i-"or-* t-i (Belum ada Irak masa itu). Maksudnya, dalam

kekuasaan kaum muslimin, sebab negeri Irak masa itu berada dalam

kekuasaan Kisra dan para pembantunya dwi bangsa Persia dan Arab.

Seakan-akan Ibnu Umar berkata, "Saat itu penduduk Irak belum

masuk Islam sehingga tidak ditetapkan miqat bagi mereka." Namun
penyebutan penduduk Syam menggoyahkan jawaban ini. Barangkali

maksud Ibnu Umar adalah penafian adanya kota Kufatr dan Bashrah.

Dimana masing-masing kedua kota ini menjadi terkenal setelah kaum

muslimin menaklukkan Persia.

Kedua puluh empat, hadits Salim bin Abdullah dari bapaknya

(yakni IbnuUmar).

i;lri e* +.# e'$t ;1;l loipertihatkan dan dia berada di

tempat menginap di Dzul Hulaifah). Penjelasannya sudah dipaparkan

pada pembahasan tentang haji. Kandungan lainnya sama dengan

hadits Umar yang disebutkan sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata mengutip dari Al Muhallab, "Maksud
Imam Bukhari menyebutkan bab ini dan hadits-haditsnya

menunjukkan keutamaan kota Madinah, dimana Allah telah

mengkhususkarurya dengan tempat-tempat bersejarah bagi agama,

tempat hijrah, tempat turunnya para malaikat membawa petunjuk dan

rahmat. Selain itu, Allah telah memuliakannya dengan menjadikan
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sebagai tempat Rasul-Nya. Dijadikan pula kubur Nabi SAW dan
mimbamya. Lalu di antara keduanya adalah taman surga.,,

Selanjutnya dia membicarakan tentang hadits-hadits daram bab
ini seperti yang telah dinukil sebelumnya darinya dan tak ada perlunya
mengulang kembali. Saya sengaja menghapus pembicaraannya setelah
hadits kesepuluh karena manfaatnya sedikit dimana kandungannya
sudah tercakup pada pembicaraondi sepuluh hadits pertama.,,

Keutamaan kota Madinah sesuatu yang telah pasti dan tidak
butuh kepada dalil khusus. Hadits-hadits tentang keutamaan kota
Madinah telah dikemukakan di akhir pembahasan tentang haji. Hanya
saja maksud pembahasan di tempat ini adalah kelebihan penduduknya
atas yang lain dalam hal ilmu. Apabila yang dimaksudkan adalah
kelebihan mereka di sebagian masa, yaitu masa dimana Nabi SAW
masih hidup dan masa sesudahnya sebelum para sahabat berpencar di
berbagai negeri, sehingga tidak diragukan lagi kedua masa itu iebih
dikedepankan dari yang lain. hilah yang dapat disimpulkan dari
hadits-hadits bab tadi dan tainnya.

Namun apabila maksudnya kelebihan ini terus berlangsung
bagi penduduknya di setiap masa maka inilah yang menjadi perbedaan
pendapat. Tentu saja tidak ada jalan untuk mengatakan kelebihan itu
mencakup semua masa, karena masa-masa belakangan sesudah zaman
para imam mujtahid maka tidak ditemukan di Madinah orang yang
melampaui yang lain dalam hal ilmu dan keutamaan. Bahkan tinggal
di sana sebagian ahli bid'ah dan orang-orang yang tak diragukan
keburukan niatnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
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17. Firman Allah, i; ;1t'u U Ll "rido* Ada sedikit pun

camPar'Kf:r':::^3{r'r:1:r;**u"t'

*;it;* cJ'_#";bi;e ht * dt* -ft; it,f
i ;;*t i .r^At':l s (.r';ist ,,su -L"i1t'u Li, eri-
;'\,',y u A ,Fj ? ht j;G .ex, 6" o;t'"4st ,,lv

. O'.;d.G Wy *g \i'# a'fi \i ;d
7346. Dari Ibnu tlmar, bahwa dia mendengar Nabi SAW pada

shalat fajar 
-ketika 

mengangkat kepalanya dari ruku' yang terakhir-
berkatq "Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji."
Kemudian beliau mengatakan, "Ya Allah, lalorutlahfulan danfulan."
Maka Allah Azza wa Jalla memxxtkan, "Tidak ada sedikit pun
campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima

taubat merelra atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka

itu adalah orang-orang yang zhalim. "

Keteransan lladits:

(Bab firman Allah, "Tak ada sedikit pun campur tanganmu
dalam urusan mereka itu.") Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu
Umar tentang sebab furunnya ayat tersebut. Penjelasannya sudatr

dipaparkan dalam tafsir surah Aali Imran. Sebagian keterangannya
dan nama mereka yang dimohonkan kecelakaan telah disebutkan pada

pembahasan tentang perang Uhud.

Ibnu Baththal berkata, '?encantuman judul bab ini pada

pembatrasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Sunnah

ditinjau dari sisi doa Nabi SAW memohon kecelakaan atas orang-
orang itu, karena mereka tidak tunduk kepada keimanan untuk dapat
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melindungi diri mereka dari laknat, bahwa makna firman-Nya, '4'rfr

i7 ;\r ga (Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan

mereka itu), adalah makna firman-Nya dalam surah A1 Baqarah ayat

272, ;$- U 
"M.ht 

",St 
nat.th 

''Jitb u] @ukanlah kewajibanmu

menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi AllahJah yang
memberi petunjuk [memberi taufikJ siapa yang dikehendaki-Nya)."

Mungkin pula maksud Imam Bukhari memberi isyarat kepada

perbedaan yang masyhur dalam ushul fikih, yaitu apakah Nabi SAW
boleh berijtihad dalam perkara hukum atau tidak? Pembahasan tentang

ini sudah dipaparkan delapan bab yang lalu.

lF'lt |i:b?, €:i- tlv* eii{ Pi #,lo' & "lt3*(Dia mendengar Rasulullah SAW mengataknn dulam shalatfojar, saat

beliau mengangknt kepalanya dari ruku'). Ini adalah kalimat yang

menunjukkan keadaan. Artinya, beliau mengatakan hal itu ketika

mengangkat kepalanya dari ruku'.

l*,ir Ui t"'i$t (Ya Allah, Tuhan lcami segala puji bagimu).

Al Karmani berkata, "Dia menjadikan perkataan itu seperti perbuatan

yanglazim, yaitu melakukan perkataan tersebut. Atau di sana terdapat

bagian kalimat yang dihapus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia tidak menyebutkan kalimat
yang dihapus itu, dan mungkin ia adalah, 'seseorang berkata', atau

kalimat 'berkata' itu sebagai tambahan. Kemungkinan ini diperkuat

bahwa dalam riwayat Hibban bin Musa disebutkan dengan redaksi, if;

u ;b\t'fs"jt e Lfl,',y 1;'i: Ci ti, p, fl:'ht ,* lt lrr'ea
'i*t ,,:t It y'* (sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW

apabila mengangknt kepalanya dari rulru di raknat terakhir daripada

shalat fajar maka beliau mengucapkan, "Ya Allah. ') Disimpulkan

darinya bahwa tempat qunut adalah ketika mengangkat kepala dari

ruku' dan bukan sebelum ruku'. Sedangkan redaksi, 'ils 6t ftitr ,jd
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1:*l1fo Ailah, Tuhan kami, segala puji bagi-Mu)ini merupakan satu

kepastian, karena posisinya adalah mengangkat kepala dari ruku,
dimana disebutkan bahwa beliau dalam kondisi i'tidal.

g}}\t Q EanS terakhir). Maksudnya, rakaat akhir, dan ia

adalah rakaat kedua shalat Subuh, seperti dijelaskan dalam riwayat
Hibban bin Musa. Namun Al Karmani mengira redaksi ini berkaitan

dengan kata 'segala puji', dan ia adalah kelanjutan dzikir yang

diucapkan Nabi SAW ketika i'tidal. Dia berkata, "Apabila dikatakan,

'apa sisi pengkhususan aktirat, padahal Allah terpuji di dunia dan

akhirat?' Aku katakan, kenilanatan akhirat lebih mulia, maka pujian

atasnya adalah pujian yang sebenamya, atau maksud a}&irat adalah

akibat, yahd tempat kembali semua pujian adalah kepadanya."

Namun yang benar kata 'akhirat'bukan perkataan Nabi SAW, bahkan

ia berasal dari perkataan Ibnu Umar.

S},0i 6i (Fulan danfutan). Al Karmani berkatq'Maksudnya,

adalah suku Ri'l dan Dzakwan." Namun dia keliru dalrm hal ifu,
karena Nabi SAVI menyebutkan orang-orang dan bukan kabilatr-
kabilah seperti yang telah saya jelaskan dalam tafsir zurah Aali
'Imraan.

18. Firman Allah: \:,iz iA 
'jK iU'1, o(! 1,,Dan Manusia adalah

Makhlukyang Paling Banyak Membantah,, (Qs. Al IOhIi tlsl: Sa)

.(#i e durlr .r6j' yl $;w t11 :ja 17,

Dan firman Allah, "Dan janganlah kamu berdebat dengan

ahli kitab keanali dengan cara vang baik." (Qs. Al Ankabuut [29]:
46)
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)cz \., . r,. /czc/r t-| cl, tcl,. .41 ol,,
4:e dJll ,€) e LJ tr Ot u:-"> ,J ,y dFt €-Pjt f

& $;ht .* ,;nt J'y.,Li ,ie /b Jl;'&'Ll i?i
,lit, 'l*": * \t .u at J';','-i i>tr ri;; +ut fr*
rip ;ur iuf(f I' i;;6-{)i ,'E',la .t:jiti :A
'iiC',; $r *v?ut *t- ir J';:., J:-iv t%. tx""o1ti*

'ro'-..t2 t'. i t c- / t c, .'r, r. . a!,'r.. oi, o o':J'A fi;qaAliti'^1;;,* lt--:; Ittl,..;
.'l'";,'r; 5f LU'l"t ott )

7347. Dari Az-Zuhi, Ali bin Husain mengabarkan kepadaku,

batrwa Husain bin Ali RA mengabarkan kepadanya, bahwa Ali bin
Abi Thalib berkat4 '?.asulullah SAW datang kepadanya di waktu

malam dan Fathimah putri Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada

merek4 'Tidakkah kalian shalat? ' Ali berkata, 'Aku pun berkata,
*Wahai Rasulullatr, sesungguhnya jiwa-jiwa kami di tangan Allah,
apabila Dia mau membangkitkan kami maka Dia membangkitkan

kard".' Rasulullah SAW kemudian berbalik ketika dia mengatakan

hal itu dan tidak menanggapinya sedikit pun. Kemudian dia

mendengamya berbalik sarnbil memukul paha beliau dan bersabda,

'Dan manusia adalah makhlukyang paling banyak membantah'."

ivh, & yt J';:, a" ):3t e';; Q.:Ju e;:; €j ,f
.ytr4r',4. t-* ;L a G:4 .ti- 4 t#,.,Jw *3
y#i t6'S; U i,iu, grrt *j ,y h, ,-k Ut ?*
h, .* ir J:-r'#i* ,Jn .e6t Gi 6-'ck $ur'.tr Jx

.€uat $ u ;*. i,tjut .r{x t#ild-J u; :g : #
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,a6r ,iG'; .ii u; ,p: #
o oL..o t o I to | 4. ,ct..

9Y U eJal dl +Jl gts g,rss

i ;;trr v"fi tr*u,tt, * *

at Jyr"# j*âtll ,tb

7348. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ketika kami berada di

masjid, Rasulullah SAW keluar dan bersabda, 'Berangkatlah menetnui

orang-orang Yahudi'. Kami kemudian keluar bersama beliau hingga

datang ke rumah Midras. Nabi SAW berdiri dan menyeru mereka

seraya bersabda, 'Wahai kaum Yahudi, masuklah Islam niscaya kamu

selamat'. Mereka berkata, 'Engkau telah menyampaikan wahai Abu

Al Qasim'." Dia berkata, "Rasulullah SAW kemudian bersabda

kepada mereka, 'Itulah yang aku inginkan, masuklah Islam niscaya

kamu selamaf'. Mereka berkata, 'Engkau telah menyampaikan wahai

Abu Al Qasim'. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, 'Itulah

yang alru inginkan'. Kemudian beliau mengatakannya untuk ketiga

kalinya- Lalu beliau bersabda, 'Ketahuilah, sesungguhnya bumi untuk

Allah dan Rasul-Nya, dan sungguh alu ingin mengusir kamu dari
negeri ini, barangsiapa di antara knmu mendapatkan sesuatu dari
hartanya malra dia hendaknya menjualnya, jilm tidak maka ketahuilah

s esungguhny a bumi untuk Allah dan Rasul-Nya'. "

Keteranqan Hadits:

(Bab manusia adalah makhlauk yang paling banyak

membantah. Dan firman Allah, "Dan janganlah knmu berdebat

dengan ahli kitab melainlcan dengan cara yang baik") Imam Bukhari

menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ali tentang perkataan Nabi SAW , i';G tt
(Tidakkah kalian shalat),dan jawaban Ali, .iirr ,. &l UJi1(Hanya saia

l

l

I

I

i
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jiwa-jiwa kami di tangan Allah), lalu Nabi SAW membaca ayat

tersebut. Ilri berkaitan dengan pokok pertama dari kandungan judul
bab, dan hadits Abu Hurairah tentang perbincangan Nabi SAW
dengan orang-orang Yahudi di rumah Midras. Ilri berkaitan dengan

pokok kedua dari kandunganjudul bab.

Al Kamrani berkatq "Jidaal (debat) adalah perseteruan. Di
antaxanya ada yang buruk dan ada yang bagus serta paling bagus. Apa
yang berkaitan dengan urusan fardhu maka ini yang paling bagus. Jika
berkaitan dengan perkara mustahab (anjuran) maka dikategorikan
bagus. Sedangkan sslain itu maka dia adalah buruk. Atau ia mengikuti
caranya. Dengan memperhatikan ini, maka akan menjadi berrnacam-

macam. Inilah yang tampak seqlra zhahirnya."

Tentunya bagran pertama dari perkara yang mubah itu adalah

buruk. Kemudian luput pula darinya pembagian yang buruk meujadi
paling buruk, yaitu apa yang berkaitan dengan perkara haram.

Penjelasan hadits Ali zudah dipaprkan pada pembahasan

tentang doa. Disimpulkan darinya bahwa Ali tidak melalrukan yang

pertama meski apa yang dijadikarmya dalil cukup berdasar. Oleh
karena itu, Nabi SAW membaca ayat tersebut. Namun hal itu tidak
berkonsekuensi dia hanrs shalat. Hanya sekiranya dia berkomimen
dengan perintah itu dan melaksanakannya maka itu lebih utama. Di
samping i1u, dapat disimpulkan dari hadits ini bahwa ada tingkatan-
tingkatan jidaal (debat). Jika berke,naan deirgan perkara yang tidak
dapat dihindari maka menjadi keharusan menolong kebenaran dengan
cara yang benar. Apabila melewati apa yang diingkari oleh yang
diperintah maka dinisbatkan kepada kelalaian. Sedangkan bila
berkenaan dengan perkara mubah maka dibatasi dengan perintah dan
isyarat.

Hadits ini juga mernberi kaerangan tabiat manusia senantiasa
membela diri dengan perkataan dan perbuatan. Sehingga patut bagi
setiap orang menundukkan dirinya unfuk menerima nasehat meski
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bukan dalam perkara yang wajib. Tidak membela diri kecuali dengan

cura yang benar tanpa melebihkan dan mengurangl."

Ibnu Baththal berkata mengutip dari Al Muhallab, "Ali RA
tidak semestinya menolak ajakan Nabi SAW untuk shalat dengan

alasan tersebut. Bahkan Ali RA harus berpegang kepada perintah

beliau. Ini tidak dapat dijadikan pedoman bagi orang yang ingrn

meninggalkan perintah. "

Namun dari mana dia memperoleh keterangan bahwa Ali RA
tidak menuruti perintah, karena dalam hadits tidak ada penegasan

demikian. Hanya saja Ali RA menjawab demikian sebagai legitimasi

atas perbuatarmya tidak melalcukan shalat karena mengantuk. Tidak

ada pula halangan jika kemudian beliau RA shalat sesudah

perbincangan itu, sebab dalam hadits tidak ada penjelasan yang

menafikannya.

Al Karmani berkata, '1.{abi SAW memotivasi mereka

berkaitan dengan usaha dan kemampuan yang didapatkan. Sementara

Ali RA menjawab berdasarkan qadha dan qadar. Nabi SAW memukul

patranya karenatakjub akan cepatnya jawaban Ali RA. Mungkin juga

sebagai penerimaan apa yang dikatakan Ali RA."

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Dalam

hadits ini terdapat beberapa pelajaran tentang disyariatkan

mengingatkan orang yang lalai, khususnya kerabat dan sahabat,

karena lalai merupakan tabiat manusia. Sehingga seseorang harus

memperhatikan dirinya dan orang-orang yang dia cintai untuk

diperingatkan akan kebaikan dan menolongnya untuk melakukannya.

Di sini terdapat pula penjelasan bahwa menyanggah berdasarkan

pengaruh hilanah tidak sesuai dengan jawaban berdasarkan pengaruh

qudrah (kekuatan). Seorang alim apabila berbicara sesuai hikmah

dalam perkara yang tidak wajib, cukup bagi yang diajaknya berbicara

berdalil dengan qudrah (kekuatan). Hal pertama disimpulkan dari
perbuatan beliau yang memukul pahanya. Sedangkan hal kedua
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disimpulkan dari sikap Nabi SAW ymg tidak mengingkarinya dengan

perkataan s@ara terang-terangan."

Dia berkata, 'Tfan),a saja Nabi SAW tidak membacakan

langsmg ayat, illl* ,A rt ir;yt o€ I lOan manusia adalah

mal&luk yang paling banyak membantah) di hapadan Ali RA, karena

beliau mengetatrui Ali RA sudah tahu menggunakan alasan qudrah

ftekuatan) bukan hil<rnah. Bahkan munglin keduanya memiliki udzur

yang menghalangi bagi keduanya melakukan shalat, tetapi Ali RA
malu me,nyebutkann)ra. Maka Ali RA hendak mene,pis rasa canggung

dari dirinya dan keluarganya sehingga beralasan de,ngan qudrah. Hal
ini diperkuat dengan sikap Nabi SAW yang meninggalkan mereka

dengan segera

Mungf,in juga Ali me,maksudkan dengan apa yang

untuk me,ndapatkan jawaban sehingga serrakin banyak

manfaat bagi dirinya Manfaat lain hadits ini adalah seseorang boleh

be6icara dengan dirinya te,ntang apa yang berkaitan dengan orang

lain. Boleh juga mernukul sebagian anggota badan ketika merasa

takjub dan saat menyayangkan lupuhya sesuatu. Dari kisah diketahui,

unsan peribadatan agar tidak me,ncarikan bagrnya suatu alasan,

kecuali harus mengakui kekurangm dad diri sendiri lalu beristigfofar.

Dalam hadits ini terdapat keutmraan samgat besar bagi Ali RA ditinjau
dari sikapnya yang m€nc€ritakm hadits ini, padahal kandrmgannya

dapat mere,ndahkan dirinya sendiri dimata mereka yang tidak
me,ngetahui kedudukan Ali. Akan tetryi dia tidak menggubris hal itu.
Bahkan dia me,nceritakannya karena adanya beberapa pelajaran

agama"

Adapun perkataan Imam Bulftari pada sanad kedua,
-Muharnmad me,nceritakan kepadaku-, dalam riwayat An-Nasafi tidak
disebutkan nasabnya Seme,ntara dalam riwayat Abu Dzar dan lainnya

disebutkan,'Muhammad bin Salan." Begrtu pula Ishaq dalam riwayat

An-Nasafi dan Abu Dzar tidak disebutkan nasabnya. Namun
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periwayat lain menyebutkan nasabny4 yakni Ibnu Rasyid. Lalu Imam

Bukhari menyebutkan hadits sesuai dengan redaksi Ishaq. Sementara

telah disebutkan pada pembahasan tentang tahajjud menurut redaksi

Syu'aib bin Abi Hamzah. Pada pembahasan tentang tauhid telah

disebutkan hadi* dari jahn Syu'aib dan Ibnu Abi Atiq secara

bersamaan. Dia menukilnya sesuai redaksi Ibnu Abi Atiq.

rytt, 8* @eliau mendatanginya di wahu malam dan

Fathimah). Syu'aib menmbahkan,fi (Oi suatu malam).

.t
oW li (Tidaruah kalian shalat). Dalam riwayat Syu'aib

disebutkan, bti6 li gidokkah kalian berdua shalat?) Versi pertama

dipalrami adanya orang lain yang diikutkan kepada keduanya dalam

anjuran itq atau sekadar untuk pe,nghonnatan, atau bahwa minimal
jamak adalah dua-

U;'i i'6 * (Ketika beliau mengatakan padanya hal itu). Di

sini terdapat pengalihan. Telah disebutkan dalam riwayat Syu'aib

dengan redaksi, ;, tji 'S (Xettka alat mengatakan padanya hat itu).

Demikian juga perkataanny4 't;,2- (Dia mendengarnya). Kemudian

dalam riwayat Syr'aib, 'tA,; @ht mendengarnya).

,;ti (Beliau Malu). Makzudnya, berbalik seperti dalarn

riwayat Syu'aib. Tercmtum di tempat ini dalam riwayat Al
Kasymihani dengm rdaksi, U*! $j (Oan beliau berbatik pergi).

ar *p 6 iri @bu abdillah berkan) Dia adalah Imarn

Bukhari.

6* '* X; 'Stit 6 ,)t i- (Ada yang mengatakan, "Apa yang

datang padamu di malam hai makn dinamaknn thaariq.') Demikian

redaksi yang tencantum dalam riwayat Abu Dzar dan tidak terdapat

dalam riwayat An-Nasafi. Sedangkan periwayat lainnya
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mencantumkannya tapi tanpa redaksi, Jrt (Oi*"to*o). Pembalusan

tentang ini sudatr dipaparkan dalam tafsir surahAth-Thaariq.

Kedua, hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan melalui

Qutaibah, dari Al-Laits, dari Sa'id, dari bryaknya. Sa'id yang

dimaksud adalah Ibnu Abi Sa'id Al Maqburi.

/t:4r '4. (Ru*ah al midraas)- Pe,mbicaraan tentangnya

sudah dipaparkan pada akhir pembahasan te,lrtang peksean.

frt'OS,i (Itu yang alat inginknn). Katauriiduberasal dari kata

al iraadah (kehendak). Maksudnya, aku ingln kalian me,ngakui bahwa

aku telah menyampaikan, kare,na Nabi SAW diperintah unhrk

menyampaikan. Disebutkan dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi

seperti disebutkan Al Qabisi menggunakan hrauakatfathah di awalnya

dan huruf zai. Lalu mereka sepakat ini adalah kesalahan penulisan

naskatr. Hanya saja sebagian mendudutkannya bahwa makrany4
*r{ku mengulang-ulang pembicaraanku sebagai dalam

penyampaian."

Al Muhallab berkata setelah menegaskan hal ini berkaitan

dengan bagian kedua kandungan judul bab, 'I(esesuaiarny4 beliau

menyampaikan kepada orang-orang Yahudi dan mengajak mereka

kepada Islam serta berpegang teguh de,ugan ajarannya. Mereka

menjawab, 'Engkau telah menyampaikan'. Tapi pada saat yang sarna

mereka tidak tunduk menaatinya. Sehingga Nabi SAW memberi

penekanan dalam menyampaikan kepada mereka dan mengulang-

ulangnya. Inilah muj adalah (perdebatan) dengan cara yang baik."

Beliau dalam hal ini sesuai dengan pe*ataan Mujahi4 *Ayat

ini turun berkenaan dengan orang-orang yang tidak beriman dari
kalangan Yahudi namun memiliki perjanjian." Atsar ini diriwayatkan

Ath-Thabari. Diriwayatkan dari Abdunatrman bin Zaid bin Aslam, dia

berkata, 'Maksudny4 orang-orang yang zhalim di antara mereka dan
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terus-menenrs dalam kebiasaannya" Kemudian dinukil dari Qatadah

bahwa ayat ini telah dihapus oleh ayat perintah perang."

Riwayat Ath-Thabad de,ngan sanad yamrg shahih dali Mujahid

me,nyebutkan, bahu,a malmanya adalalL jika mereka mengatakan yang

buruk maka katakanlah )rmg bailq kecuali orang-orang zhalim di

antara merek4 hendaknya kamu tidak me,lrgalah terhadap mereka.

Selain ihr, dinukil drinya dengan sanad yang lemah, "Kecuali orang-

orang zhalim png memerangi dan tidak mernba5rar uPeti,'

Diriwayatkan melalui sanad yarLg hasan dari Sa'id bin Jubair,

dia berkata 't{erdra adalah orang-ormg ]xang memerangi kaum

muslimin rlan tidak ada perjanjim dengan mereka, maka debatlah

mereka dengan pedmg."

Dinukil melalui jalur AMurrahman bn Zatd bin Aslam,

'Makzudn14 orang{ailg beriman di antara ahli kitab, kita dilarang

bedebat de,ngan mereka datam hal-hal yang mereka ceritakan dari

kitab mereka Barangkali saja itu be,nar dan kita tidak tahu, tidak patut

did€bat kecuali merctra yang terus meirerus dalam agama mereka."

Dinukil melalui sutad yarig shahih darri Qatadah, "Ayat ini

telah dihryus oleh ayat yang terd4at dalam surah Al Bara'ah, bahwa

pe,rangilah mereka hingga bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali

Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, atau membayar

rpeti."

Ath-Thabili me,nguafkan p€ndapat mereka yang mengatakan,

'Maksudnya, onmg yang tidak mau me,mbayar upeti. Mereka yang

meinbayar r4peti meski dianggry zhalim terhadap dirinya karena tetap

berada dalem kekafirannfnU ekan tetryi maksud ayat ini adalah mereka

yang me,nzhalimi pe,meluk Islauu me,merangi mereka dan tidak mau

masuk Islaq atau membalar upeti."

Beliau membantah mereka yang mengatakan terjadi

penghapusan, karena ini tidak bisa ditetapkan kecuali berdasarkan

dalil. Kesimpulan dari rya yang dipilih bahwa kita diperintah untuk
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berdebat dengan atrli kitab yang menelrtang, dengan penjelasan dan

dalil serta sikap yang objektif. Makna implisit hadits mernbolehkan
berdebat dengan mereka meski dengan cara yang tidak baik, yaitu
menggunakan pedang.

19. Firman Allah: t}-:talt'tra+ U.-giuDan demikian (pula)

Kami menjadikan kamu umat (umat Islam) amatyang adil dan
pilihan." (Qs. Al Baqarah l2l: I43'l Dan Apa yang Diperintahkan

Nabi SAW untuk Berkomitmen dengan Jamaah, dan Mereka
adalah AhIi IImu.

ir;,;-') t'ht 'u lnt J?,iG ,iti'e-,',l ;t ;o-, u,i g
ei ;:* .:o; u'it ,j:frr'.* b ,{ Jt;{ iqt ?T-'Si
,i"rr;t s.A:':xb u ,j:rr| .;* 'n vC t1 'ri"rr| 9F1,t #

h, ,* lnr Jirfj'"i .o\:,ix t;4 .e|'k
,,.+5 tifa -vU ,rG- rn:r'fit'ftitl+ Uiir)) ,*,

.1r{63 '€:* l:i:}t o:jk3 a€tr

,rj r p\r $:L ;r i. .e r)
t+r*};r'ht ,k dt f "er:";r

7349. Dari Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Nuh didatangkan pada Hari Kiarnat lalu dikatakan
kepadanya, 'Apakah engkau telah menyampaikan?' Dia menjawab,
'Benar, wahai Tuhanku'. Maka umafirya ditanya, 'Apakah dia telah
menyampaikan kepada kalian?' Mereka menjawab, .Tidak ada
pemberi peringatan yang datang kepada kami'. Atlah berfirman,

o1.
tJ-e

LC"

c. / 
"-* .,Jr fdk7
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'Siapa saksimu?' Dia me,njawab, 'Muhammad dan umatnya'. Maka

kalian didatangkan dan kalian pun bersaksi." Kemudian Rasulullah

SAW membac4 "Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat

(umat Islam) umat yang adil dan pilihan 
-beliau berkata, 'Yang

adil'- agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan Rasul

(Muhammad) menjadi salai atas (perbuatan) lcamu."

Dari Ja'far bin Auq Al A'masy me,nceritakan kepada kami,

dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, seperti

ini.

Keteransan lfadits:

(Bab dan demikianlah Kami menjadilan lamu umat [umat
IslamJ umat yang adil dan pilihan, dan apa yang diperintahkan Nabi

SAW untuk berkomitmen dengan jamaah, dan mereka adalah ahli
ilmu). Belum diterrukan penegasan terhadap ayat ini karena adanya

penyerupaan padanya Namun yang kuat bahwa ia adalah petunjuk

yang diisyaratkan oleh firman-Nya dalam surah An-Nuur ayat 46,
'"*S-V gl+- (Dia Memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-

Nya). Maksudnya, seperti menjadikan apa yang Kami khususkan

kalian berupa hidayah. Seperti yang diindikasikan oleh redaksi ayat.

Penegasan tentangnya tercantum pula dalam hadits Al Bara'

sebelumnya dalam tafsir surah Al Baqarah. Arti kata wasath

(pertengahan) adalah adil, seperti yang disebutkan dalam tafsir surah

Al Baqarah.

Kesimpulan kandungan ayat adalah mengingatkan nikmat

hidayah dan keadilan. Tentang perkataan, 'dan apa yang

diperintahkan' maka kesesuaiannya dengan judul bab kurang jelas,

seakan-akan ia ditinjau dari sifat tersebut, yaitu bahwa karena keadilan

mencakup semuanya berdasarkan makna zhahir pembicaraan,

sehingga diisyaratkan bahwa ia tennasuk kata umum yang

dimaksudkan untuk makna yang k*rusus, atau termasuk umrrm yang
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dikhususkan. Sebab orang-orang bodoh bukan termasuk yang adil,
demikian pula ahli bid'ah. Dengan demikian diketahui maksud sifat
itu adalah ahli sunnah wal jarnaatr, dan mereka adalah ahli ilmu syar'i.
Sedangkan yang lain meski dinisbatkan kepada ilmu, namun bukan
dalam arti yang sebenarnya.

Perintah berkomitmen dengan jamaah telah disebutkan dalam
sejumlah hadits, di antaranya diriwayatkan At-Tirmidzi yang dinilai
shahih, dari Al Harits bin Al Harits Al Asy'ari, lalu disebutkan hadits

panjang yang di dalamnya disebutkan, "qr?rr *1ii *r€;,T tii:)

fr : * ut t tQ :rrlt.*;lt O.)ti u'oyt bWr 1 i 4tO t49 ao ir6'6J..tr

# b lyl)t (Alat memerintahkan kepada kalian lima perkara yang

diperintahkan Allah kepadalcu; mendengar, taat, jihad, hijrah, dan
jamaah. Barangsiapa berpisah dengan jamaah meski sejengkal maka

sungguh dia telah melepaskan ikntan Islam dari lehernya).

Selain itu, dalam khutbah Umar yang masyhur di Al Jabiyah
disebutkan, "Hendaklah kalian berkomitmen terhadap jamaah dan

berhati-hati terhadap perpecahan, karena syetan bersama satu orang,

dan ia dari dua orang lebih jauh." Disebutkan pula, "Barangsiapa

menginginkan kemewahan surga maka dia hendaknya berkomitmen
terhadap jamaah."

Ibnu Baththal berkat4 "Maksud bab ini adalah anjuran untuk
berpegang teguh dengan jamaah berdasarkan firman-Nya dalam surah

Al Baqarah ayat 143, /6t ob i|l4t, ttfl<a. (Agar kamu menjadi salcsi

atas [perbuatanJ manusia). Syarat diterimanya kesaksian adalah
keadilan, dan sifat itu sudah mereka miliki berdasarkan firman-Nya,
bi'zlf (umat adil dan pilian).Maksud pertengahan adalah adil (tidak

memihak). Sedangkan maksud jamaah adalah ahlul halli wal aqdi
(majelis syura) di setiap masa.

A1 Karmani berkata, "Konsekuensi dari perintatr komitmen
terhadap jarnaah batrwa ia mengharuskan bagi mukallaf mengikuti apa
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yang disepakati para mujtahid, dan inilah yang beliau maksudkan

dengannya, 'mereka adalah ahli ilmu'."

Ayat yang disebutkan pada bab ini dijadikan dalil oleh ulama

ushul untuk menyatakan bahwa ijma' merupakan dalil, karena mereka

diberi predikat adil berdasarkan firman Allah, &;:t zli id;; U,k:
(Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat fumat IslamJ, umat
yang adil dan pilihan). Konsekuensinyq mereka dipelihara dari
kesalahan pada perkara yang mereka sepakati, baik perkataan maupun

perbuatan.

9V i. -** tt (Dari Ja far bin Aun). Bagian ini dihubungkan

dengan ,"Oukri, "Abu lJsamah." Yang berkata adalah Ishaq bin
Manshur. Dia mengutip hadits ini dari Abu Usamah dengan redaksi
yang menunjukkan mendengar langsung, sementara dari Ja'far bin
Aun menggunakan redaksi yang tidak tegas menunjukkan mendengar
langsung. Ini adalah indikasi sikap penulis kitab Al Athraf Sedangkan

Abu Nu'aim menegimkan bahwa riwayat Ja'far bin Aun adalah

mu'allaq, Dia berkata setelah meriwayatkannya dari jalur Abu Mas'ud
(periwayat dari Abu Usamah). Begitu pula dari Bundar dari Ja'far bin
Aun saja. Imam Bulfiari meriwayatkannya dari Ishaq bin Manshur,

dari Abu Usamah. Dia menyebutkannya dari Ja'far bin Aun tanpa

perantara.

20. Apabila Petugas Atau lfakim Berijtihad Lalu Melakukan
Kekeliruan yang Menyelisihi Rasulullah SAW tanpa Didasari

Ilmu Maka Hukumnya Tidak Diterima

t|';i ,)b'; )k J.-"' y6, . t'..)) )e ,'&i t'i" ,* Ct ,Irt)
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Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Barangsiapa melalatkan

suatu perbuatan yang tidak ada untsan (agama) kami terhadapnya

malra ia turtolak"

/o /o / / , ld .o/ o .o 6,. c/ c ,c/t c o .? ol o /., J-'-, r-, 4jt LlJe J J^>)l * A J* ,l 1+*^Jl P ,ftJt. L, , .

;nr J'yr";:i ,i(* ,;) (t'er;J;t # (:Li L:'r:- J;Ar
', 

# & )fu(r "$thr\t',5i. i. Gi e *,, {. \t'v
; ;: Ft ,*, *a\, ,;* y, J';:r'; Jw * f;C
'n ,fAu, 1il)t €-ia ff ,l' J?t u ,nri Y 'iu s;(;

ir"r'i7'"tJ, rotu,t ,pi ;aht ,k :, J;, Jw ,,,^;t

.it yst u,-c r,i; * o r4j t:G,ia'rr

7350-7351. Dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdunatrman bin
Auf, bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib menceritakan,

bahwa Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hwairah menceritakan

kepadanya, Rasulullah SAW mengutus saudara bani Adi Al Anshari

dan mempekerjakannya di Khaibar, lalu dia datang membawa kurma
yang baik. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Apakah

semua latrma Khaibar seperti ini?" Dia menjawab, "Tidak demi

Allah, wahai Rasulullah, sungguh kami menukar satu sha' kurma ini
dengan dua sha' kurrra yang tidak baik." Rasulullah SAW bersabda,
"Jangan lahtkan itu, akan tetapi tukarlah barang yang sama, atau

juallah ini dan beli dengan harganya dari ini, demikian pula
imbangan."
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Keteranean Iladits:

(Bab apabila petugas atau hakim berijtihad). Dalam riwayat
A1 Kasymihani disebutkan dengan kata orang berilmu sebagai ganti

pefugas. Atau mungkin untuk menyebutkan macam-macamnya. Pada

pembahasan tentang hukum sudah disebutkan bab, "Apabila Hakim
Memberi Keputusan Curang atau Menyelisihi Ahli Ilmu maka

Keputusannya tidak Diterima." Bab itu dibuat dalam konteks

Menyelisihi Ijma'. Sementara bab di sini dibuat dalam konteks

menyelisihi Rasul SAW.

(Dia melalatlan kekeliruan yang menyelisihi Rasulullah SAW
tanpa dasar ilmu). Maksudnya, orang yang menyelisihi itu tidak
sengaja namun dia menyelisihi dan keliru.

(Mala keputusannya tidak diterima berdasarknn sabda Nabi
SAW, "Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada

unman [agamal knmi terhadapnya maka ia tertolak.') Hadits ini
sudatr disebutkan pada pembahasan tentang perdamaian dari Aisyah
dengan redaksi lain. Hadits dengan redaksi ini memiliki sanad yang

maushul dalam kitab Shahih Muslim dan penjelasannya telah

dipaparkan di tempat itu.

Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya, barangsiapa memutuskan

bukan berdasarkan Sunnah karena bodoh atau keliru, maka dia wajib
kembali kepada hukum Sunnah, dan meninggalkan apa yafig
menyelisihinya, sebagai realisasi berpegang kepada perintah Allah
yang mewajibkan taat kepada Rasul-Nya. Inilah inti dari berpegang

kepada Sunnah."

A1 Karmani berkat4 "Maksud dari petugas adalah petugas

zakat, dan hakim adalah qadhi. Sedangkan kalimat maka keliru artinya

dalam mengambilzakat wajib atau dalam keputusannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kalau dikatakan riwayat Al
Kasymihani akurat, maka maksud orang berilmu adalah mufti fiuru
fatwa), yakni dia keliru dalam fatwanya. Dia berkata pula, "Maksud
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kalimat 'dia keliru menyelisihi Rasul' adalah menyelisihi Sunnah. Dia
berkata: Pada judul bab sedikit terdapat kerancuan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kerancuan kecuali pada

kalimat 'dia melakuka kekeliruan', karena secara tekstual

bertentangan dengan maksud. Sebab orang yang keliru menyelisihi

Rasul dia tidak di cela, berbeda dengan orang yang keliru dan tidak

tahu tentangnya. Tapi ini bukanlah yang dimaksud, bahkan kalimatnya

dianggap telah sempuma pada kalimat 'dia melakukan kekeliruan'. Ini
berkaitan dengan kata berijtihad, dan kalimat menyelisihi Rasulullah

SAW, artinya dia berkata sesuatu yang menyelisihi Rasulullah SAW.

Penghapusan kata 'berkata' sangat banyak terjadi dalam percakapan.

Tentu saja tidak ada kerancuan dalam hal ini. Seorang pensyarah

hendaknya memberi penjelasan atas perkataan penulis yang hendak

dibahasnya selama hal itu memungkinkan dan melegitimasi

kekeliruan ringan yang terjadi. Bisa juga dengan melimpahkan

kekeliruan itu kepada penyalin naskah. Semua itu dalam rangka

membalas kebaikan yang demikian banyak, terutama sekali seperti

kitab Shahih Bukhari im.

Dalam Hasyiyah naskah Ad-Dimyathi disebutkan dengan

tulisan tangannya, "Yang benar pada judul bab ini adalah, 'dia

melakukan kekeliruan dengan menyelisihi Rasulullah SAW'." Namun

klaim adanya penghapusan kata 'dengan' tidaklah menghilangkan

kemusykilan, bahkan bila ditempuh jalur 'perubahan' maka mungkin

huruf lam tercantttrrt lebih akhir, sehingga kalimatnya adalah khaalafa

ldia sengaja menyelisihi) sebagai ganti khilaaf (menyelisihi).

'e*
Ibnu An-Najjar salah satu marga di bani Aus. Nama utusan ini adalah

Sawad bin Ghaziyyah. Hal ini sudah disebutkan pada bagian akhir
pembahasan tentang jual-beli. Penjelasan redaksi hadits ini sudah

dipaparkan pula pada pembatrasan tentang peperangan. Dalam redaksi
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di tempat ini terdapat tambahan redaksi, "Akan tetapi harus sama, atau

juallah ini." Yang disebutkan di tempat itu, "Akan tetapi juallah."

Kesesuaian hadits dengan judul bab dari sisi bahwa sahabat

berijtihad dal"m masalah yang dia lakukan sehingga Nabi SAW

menolaknya dan melarangnya dari perbuatan yang dia lakukan, namun

beliau menerima udzurnya karena ijtihadnya. Dalam riwayat Uqbah

bin Abdul Ghafir, dari Abu Sa'id, dalam kisah lain disebutkan,

"Rasulullah SAW bersabd4 'Inilah inti riba, jangan lalatkan'."

21. Pahda Hakim Apabila Berijtihad Lalu Benar Atau Salah

tiy l'r+ *3 #rh, *u ht J'yr'*'fi :ue6t i :# *
'"Wl'i'riLtt&titt et;i *;ai;'*u €at &
'r.'-1 o. c c. ' i,,',, t a6-zi 't,'
:oL{ ?? u. rp ; ,5. (l ;-'- r $A i;'rri :Js .?i 

^t"

ii,b svi'.a;; -: * ,f!)t* u'* ;) o1.x- t-x<t

?,; jt" dt*'*',it'* F ,rj i lt # * #ti
.cdz.+*"i*

7352. Dari Amr bin Al Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah

SAW bersabda" "Apabila hakim memberi keputusan dan berijtihad

kemudian benar maka dia memperoleh dua pahala, dan apabila

memutusknn kemudian salah maka dia memperoleh satu pahala. " Dia

berkata: Aku kemudian menceritakan hadits ini kepada Abu Bakar bin

Amr bin Hazm dan dia berkata, "Seperti ini diceritakan kepadaku oleh

Abu Salarnah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah."

Abdul Azizblri, Al Muthallib berkata: Dari Abdullah bin Abi

Bakar, dari Abu Salamah, dari Nabi SAW sama sepertinya.
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Keteranean Hadits:

(Bab pahala hakim apabila berijtihad lalu benar atau salah).

Lnam Bukhari mengisyaratkan bahwa penolakan hukum atau fatwa
yang keliru dari seorang mujtahid tidak menyebabkan dirinya berdosa.

Bahkan, jika mujtahid telah mengerahkan kemampuannya maka dia

tetap mendapatkan pahala. Apabila benar maka pahalanya

digandakan. Akan tetapi bila dia memberi keputusan atau fatwa tanpa

ilmu, maka dia mendapat dosa seperti yang diisyaratkan sebelumnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hakim diberi pahala meski keliru,
jika dia memiliki ilmu ijtihad, lalu dia berijtihad. Namun apabila dia

tidak memiliki ilmu tentang ijtihad maka tidak akan diberi ilmu."

Setelah itu dia berdalil dengan hadits tentang tiga macam
qadhi, dimana di dalamnya disebutkan, ,?'63,;$r ;.'#',f -b rF eti
t6' ,J '# 

dV- | ii ,P (Qadhi yang memutusknn bukan di atas

kebenaran makn dia berada di neraka, dan qadhi yang memutuskan

dan dia tidak berilmu maka dia berada di neraka).Ini adalah hadits

i'ang diriwayatkan oleh penulis kitab As-Sunan dari Buraidah dengan

redaksi yang berbeda-beda. Saya telatr mengumpulkan jalur-jalumya

di satu juz tersendiri. Hadits bab ini diperkuat oleh hadits yang

:ercantum dalam kisah Sulaiman tentang keputusan Daud berkenaan
para pemilik kebun. Isyarat kepada perkara ini sudah disebutkan
sebelumnya.

Al Khaththabi dalam kitab Ma'alim As-Sunanberkata, "Hanya
saja mujtahid diberi pahala apabila memiliki sarana ijtihad dalam
:irinya. Inilah yang diberi maaf jika keliru. Berbeda dengan orang

-.ang memaksakan diri maka ditirawatirkan mendapat dosa. Kemudian
rr:mg berilmu diberi pahala karena ijtihadnya dalam menuntut
t:benaran a.dalah ibadah, jika benar. Namun apabila keliru maka dia
:,Jak diberi pahala atas kesalahannya bahkan dihilangkan dosanya."
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Seakan-akan menurutnya kalimat 'dia memperoleh satu

pahala' sebagai majaz (krasan) dihilangkannya dosa'

'qbi "j 'r4;rti €At & 'il @pabila seorans hakim

memutuskan dan berijtihad kemudian benar). Dalam riwayat Ahmad

disebutkan,'qb:ti (Maka dia b enar).

A1 Qurthubi berkata, i'Demikian redaksi yang tercantum dalam

hadits, dimulai dengan penetapan hukum sebelum ijtihad, sementara

perkara yang sebenarnya adalah sebaliknya. Ijtihad adalah mendahului

hukum, karena tidak boleh menetapkan hukum sebelum ijtihad,

menurut kesepakatan. Akan tetapi yang seharusnya pada kalimat,
.apabiia menetapkan hukum', maksudnya adalah apabila hendak

menetapkan hukum, maka saat itu dia berijtihad. Hal ini diperkuat

oleh pernyataan para ulama ushul, 'seorang mujtahid wajib

memperbarui penelitian ketika terjadi suatu peristiwa dan tidak

berpegang kepada perkara sebelumnya, karena bisa saja tampak

penyelisihan yang lain'. "

Mungkin juga hurut fa' pada kata fajtahada (maka dia

berijtihad) sebagai penafsiran dan bukan menunjukkan urutan

kejadian, dan kalimat 'maka dia benar' maksudnya adalah sesuai

dengan hukum Allah yang seharusnya.

"tLr( '; (Kemudian dia keliru). Maksudnya, dia mengira

kebenaran ada pada satu sisi, namun ternyata justru sebaliknya. Bagr

yang pertama (benar) baginya dua pahala; pahala ijtihad dan pahala

kebenaran. Sedangkan yang salah mendapat satu pahala yaitu pahala

ijtihad saj a. Isyarat adanya kekeliruan dalam.ij tihad telah diisyaratkan

dalam hadits Ummu Salamah, '*Ji o';lt'oi "$bil. W Uy o't4As'5Sy

,.g"'U $7-t. lSungguh kamu berperkara kepadala+ dan barangkali

sebagian kamu lebih lihai dengan dalilnya dari yang lain).
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Hadits pada bab ini telah dikutip sebab melalui jalur lain dari

Amr bin Al Ash, dari jalur anaknya Abdullah bin Amr, darinya, iE
,):P i-rffi ,psr ,)f. Jtii ,gt+;ii- *, * il' *l} irt J:b: d prq,

,S,G'#.L{ait 6{ ,Jtt ,i'g 'ots ,J6 ,!, l*i o- ,* k+;'ri ui ,S'6

(Dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau

bersabda kepada Amr, "Putuskan di antara keduanya wahai Amr."
Dia berknta, "Engkau lebih patut untuk itu dari alcu wahai

Rasulullah." Beliau bersabda, "Meslcipun demikian." Dia berlmta,

"Apabila alat memutuskan di antara keduanya maka apa untuHcu'?")

setelah itu disebutkan redaksi seperti tadi, hanya saja untuk yang

benar disebutkan, cttil*i, ;":" U; (Bagtmu sepuluh kebaikan).

Diriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir sama seperti itu tanpa

penyebutan kisah dengan redaksi, ;*t ?* 'UA (Bagimu sepuluh

pahala). Namun dalam sanad masing-masing dari keduanya terdapat

kelemahan. Kemudian saya tidak pula menemukan keterangan tentang

nama kedua laki-laki yang datang itu dalam kedua hadits tersebut.

i" /. tt' i f t;.i 5;a i''+ ts:*5 @ku kemudian

menceritakan hadits ini kepada Abu Balcar bin Amr bin Hazm). Orang

yang berkata di sini adalah Yazid bin Abdullah salatr seorang

periwayat hadits tersebut. Abu Bakar bin Amr dinisbatkan dalam

riwayat ini kepada kakeknya. Dia adalah Abu Bakar bin Muhammad

bin Amr bin Hazm. Penyebutannya tercantum pula dalam riwayat

Muslim melalui Ad-Dawudi, dari Yazid disertai nasabnya. Dia
berkat4 'Yazidbin Abdullah bin Usamatr bin Al Haad."

1.o.t 1",6:-i-7 gl ;p (Dari Abu Hurairaftl. Maksudnya, sama seperti

hadits Amr bin Al Ash.

+iriir i. i"lt 33',)tt (Abdul Aziz bin Al Muththalib berkata).

Maksudnya, Ibnu Abdullah bin Hanthab Al Makhzumi salah seorang

qadhi di Madinah. Nama panggilannya adalah Abu Thalib, salah
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seorang periwayat setingkat Imam Malik yang meninggal sebelum

Imam Malik. Dia tidak memiliki riwayat dalam kttab Shahih Bukhari

kecuali di tempat yang satu ini dalam bentuk mu'allaq. Abdullah bin

Abu Bakar adalah dia sendiri. Sedangkan Ad-Daraquthni yang

disebutkan dalam sanad sebelumnya adalah Abu Bakar bin

Muhammad bin Amr bin Haan. Dia juga seorang qadhi Madinah.

'{t * io' ,,,t1" 4t * fu ,li } (Dari Abu Satamah, dari

Nabi SAW). Maksudnya, Abdullah bin Abi Bakar menyelisihi

bapaknya dalam riwayatnya dari Abu Salamah, dia mengutip hadits

secara mursal, padahal bapaknya mengutip secara maushul. Kemudian

saya menemukan pendukung bagi Yazid bin Al Had seperti yang

diriwayatkan Abdurrazzak dan Abu Awanah melalui jalurnya, dari

Ma'mar, dari Yatrya bin Sa'id (Al Anshari), dari Abu Bakar bin
Muhammad, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, lalu disebutkan

hadits yang seperti di atas tanpa tambahan kisah. Di dalamnya

disebutkan ,9tit ot;lf dt lBaginya dua pahala).

Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Hadits ini dijadikan

pegangan mereka yang mengatakan kebenaran hanya ada pada safu

pihak, karena adanya penegasan kekeliruan salah satunya tanpa

ditentukan secara pasti. Ini berkenaan dengan perbedaan yang besar."

Sementara Al Maziri berkata, "Hadits ini dijadikan pegangan

masing-masing pihak, baik yang mengatakan kebenaran ada pada dua

pihak maupun yang mengatakan semua mujtahid adalah benar. Yang

pertama karena jika masing-masing benar tentu tidak dikatakan salah

satunya keliru, karena mustahil bertemu dua perkara bertentangan

dalam satu waktu. Sementara yang membenarkan berdalil bahwa Nabi

SAW menetapkan pahala baginya. Sekiranya dia tidak benar tentu

tidak mendapatkan pahala. Mereka menjawab bahwa penyebutan

keliru dalam hadits itu adalah untuk mereka yang melalaikan nash

atau berijtihad dalam perkara yang tak boleh dilakukan ijtihad, seperti

perkara-perkara yang dipastikan bertentangan dengan rjma'. Sebab,
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seperti ini bila ternyata keliru maka hukum dan fatwanya dihapus

meski dia berijtihad. Demikian menurut kesepakatan para ulama. Ini
pula yang patut dikatakan keliru. Sedangkan orang yang berijtihad

dalam suatu urusan yang tidak memiliki nash maupun ijma' maka

ndak dikatakan keliru."

Al Mazit', mengulas untuk mendukung hal itu dan

nengukuhkannya. Kemudian dia mengakhiri dengan perkataan,

"sesungguhnya pendapat bahwa kebenaran ada pada dua pihak

merupakan perkataan kebanyakan ahli tahqiq (peneliti) di kalangan

ahli frkih dan ahli kalam. Diriwayatkan pula dari imam yang empat.

\teski telah diriwayatkan pula dari masing-masing mereka perbedaan

:entangnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat terkenal dari Imam

Syaf i adalah yang pertama.

Al Qurthubi dalam kttab Al MuJhim berkat4 "Hukum tersebut

eatut dikhususkan bagr yang memutuskan antara dua perkara, karena

di sana ada hak tertentu dalam unsan yang diperebutkan dua orang

;.ang berperkara. Apabila hakim meme,nangkan salah satuny4 maka

hatallah hak yang satunya seqlra pasti. Sementara salah satu dari

keduanya dipastikan batil. Namun hakim tidak bisa mengetatruinya.

Fada gambaran ini tidak diperselisihkan yang benar hanya satu karena

kebenaran ada pada safu sisi. Sedangkan perbedaan bahwa yang benar

i:nya saja khusus apabila setiap mujtahid benar dengan masalah-

'nasalah yang kebenaran dikeluarkan darinya berdasarkan dalil."

Ibnu Al Arabi berkata, "Menurutku, dalam hadits ini terdapat

plajaran tambahan, para ulama telah berada di sekitamya namun

-lum mengeluarkannya, yaitu pahala bagr amal yang manfaatrya

:r,=rbatas pada pelaku adalah satu, sedangkan amal yang manfaafitya

Erlaku pada orang lain maka digandakan. Karena seseorang diberi

ia.hala untuk dirinya dan ditarnbahkan semua yang berkaitan dengan

riarnnya dari jenisnya. Apabila seseor:mg memutuskan kebenaran
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dan diberikan kepada yang berhak maka dia pasti memperoleh pahala

ijtihadnya dan berlaku baginya seperti pahala orang yang berhak.
Kalau salah satu dari kedua pihak bersengketa lebih lihai dengan

dalilnya dari yang lain, lalu dia dimenangkan, sedangkan kebenaran

ada pada yang satunya, maka si hakirn mendapatkan pahala ijtihad
saja."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih lengkapnya dikatakan, si

hakim tidak diberi sanksi karena memberikan hak kepada selain yang

berhak, karena dia tidak sengaja dalam hal itu. Bahkan dosa itu
ditanggung oleh pihak yang mengambil hak tersebut. Seperti yang

diketahui batrwa hal itu apabila si hakim telah mengerahkan

kemampuannya dalam berijtihad dan termasuk ahlinya. Jika syarat-

syarat ini tidak terpenuhi maka si hakim tetap mendapatkan dosa.

22.DalilBagi Kalangan yang Mengatakan, bahwa Hukum Nabi
SAW Adalah Jelas, dan Sebagian Mereka Tidak Menghadiri

Beberapa Peristiwa yang Dialami Nabi SAW serta Urusan Islam

iL; xfK';^L ,{, ;'; ,,j oibr :J$ -# ; # *
.'i fir. e ;/ 1r *'-?'{Ji'J,;L in U; \W
.t,ti".';i * q :Jw t',;b t; Je ,ilG 6 ,16 {'qr:i
.1.,;\r u ,r.LJ 4*e '+"p\"rl *rb & 4ii :Jv

';:i k't' :Jua"Gr:iat # tiu, .t::;t i Vf 4X \ :tjLb

J./ lr,o P ,jf :ar JUr .1.&+'9*\ur'Tar 
C,Ai

|*r *\t * dt;i
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7353. Dari Ubaid bin Umair, dia berkata: Abu Musa minta izin
kepada Umar namun seakan-akan dia mendapati Umar sedang sibuk,

maka dia pun pulang. Umar berkata, "Bukankah aku mendengar suara

Abdullah bin Qais? Berilah izin kepadarrya." Maka dipanggilkan
unfuknnya dan Umar berkata, "Apa yang mendorongmu melakukan

perbuatanmu?" Dia berkata, "Sungguh kita diperintah demikian."
Umar berkata, "Datangkan kepadaku bukti atas hal ini atau aku akan

melakukan sesuatu terhadapmu." Dia kemudian pergi ke majlis kaum

-{nshar. Mereka berkata, "Yang memberi persaksian hanya orang-

orang muda kami." Abu Sa'id Al Khudri kemudian berdiri lalu
berkata, "Sungguh kita diperintah demikian." {Jmar berkata, "IJmar

idak mengetahui urusan Rasulullah SAW ini. Sungguh aku telah

dibuat lalai oleh urusan dagang di pasar-pasar."

'kt is i;; I e?i J";" g?\t 'u 'q f, ellJt ,f
.J-,) iaht ;, Li ,li,,p +'qt *t;;(t-oi o,r.*.i

J-,, t'iot & lnr J'i, i jl W, U; *-s jt +'rst i,,:,

is) ,9t-\urii*tt'jid- o\f$t'ok', # i* *
'i' l*':t )-,"nL,V |C);i * rqteU't6\t
: ,j6 di j; ;it;, Lr-',r; ,Jv: # -6 p, *
*. ,slte *Un';;;'*4 *;4 t:b ;;-'*'^:r;;.

,c ,rc . -'o. t o - - r-',
.44 4:rr4 W C<; l, d-.!t,

7354. Dai Az-Zuhri, bahwa dia mendengar dari Al A,raj
lerkata: Abu Hurairah mengabarkan kepadaku, dia berkata, ..Sungguh

remu msngatakan bahwa Abu Hurairah memperbanyak hadits atas

Iasulullah SAW, dan Allah tempat perjanjian, sungguh aku seorang

3"zng miskin, aku senantiasa menyertai Rasulullah SAW dengan hanya
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memperhatikan isi perutku (tanpa sibuk dengan yang lain). Adapun
kaum Muhajirin disibukkan oleh urusan dagang di pasar-pasar.

Sedangkan kaum Anshar sibuk mengurusi harta benda mereka. Aku
menyaksikan Rasulullah SAW suatu hari, beliau bersabda,
'Barangsiapa membentangkan selendangnya hingga aku

menyelesaikan pembicaraanla+ kemudian dia mengumpulkannya

maka dia tidak akan lupa sesuatu yang didengar dariht'. Aku
kemudian membentangkan kain yang ada padaku. Demi yang

mengutusnya dengan kebenaran, aku tidak pemah lupa sesuatu yang

aku dengar darinya."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini disebutkan untuk menjelaskan bahwa sejumlah
sahabat senior tidak hadir saat Nabi SAW mengatakan atau

melakukan sesuatu amalan. Sahabat tersebut terus seperti keadaannya

semula, baik berpegang kepada perkara yang telah dihapus karena
tidak tahu ada yang menghapusnya, atau berpegang kepada hukum
asal. Setelah hal ini diketahui, maka tegaklah dalil untuk mematahkan
pandangan yang mendahulukan amalan sahabat senior, terutama
apabila telah memegang suatu hukum atau yang lain. Dengan alasan

bahwa jika sahabat senior itu tidak memiliki dalil yang lebih yang
kuat atas pendapat yang menyelisihinya, tentu dia tidak akan

menyelisihinya. Namun bisa ditolak bahwa berpegang kepada perkara
ini berarti meninggalkan yang pasti dan berpegang kepada dugaan.

Ibnu Baththal berkata, "Dia bermaksud membantah sekte

Rafidhah dan Khawarij yang mengatakan bahwa hukum Nabi SAW
dan Sunnahnya dinukil darinya secara mutawatir. Maka tidak boleh
mengamalkan apa yang tidak dinukil secara mutawatir. Perkataan
mereka tidak bisa diterima lantaran pendapat yang yang sah bahwa
sahabat biasa mengambil ilmu satu sama lain. Sebagian mereka
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meralat pandangannya dan mengambil apa yang diriwayatkan oleh
yang lain. Selain itu, ada ijma' untuk mengamalkan khabar ahad.,,

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hnam Al Baihaqi telah
menyebutkan dalam h,rtab Al Madkhal tentang dalil bahwa terkadang
seorang yang lebih dahulu menyertai Nabi SAW dan memiliki ilmu
yang luas, dan tidak mengetahui apa yamg diketahui oleh yang lain.
Kemudian dia menyebutkan hadits Abu Bakar tentang warisan nenek
seperti dalam kitab Al Muwaththa' dan hadits umar tentang meminta
izin (yang disebutkan dalam bab di atas). Begitu pula hadits Ibnu
Mas'ud tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan
kemudian menceraikannya lalu dia ingin menikahi ibu perempuan
tadi, maka dia berkata, "Tidak mengapa." Pendapatnya membolehkan
menjual perak yang rusak dengan yang masih bagus tanpa harus sama
timbangannya. Kemudian dia meralat kedua pendapatnya itu karena
mendengar riwayat yang melarangnya dari sahabat lain. Masih banyak
lagi hal-hal lain.

:=lar 'ta(ill:rw ,Li.t<l- r 10r 
'ok #t (Tidak semu, kami sempat

mendengar hadits dari Nabi sAW sebab kami memiliki pekerjaan dan
kesibuknn. Almn tetapi manusia saat itu tidak suka berdusta, sehingga

'ang 
hadir dapat menceritakan kepada yang tidak hadi). Tetapi

sanad hadits ini lemah. Demikian pula hadits Anas, "*'JJ,};I,.J U k U,

zii. t:b:;. ?K ;, ,#i;s.a pt * in, ,p itt J'ii (ridak semua

yang knmi ceritaknn kepada knlian dari Rasulutlah sAW kami dengar
langsung, akan tetapi sebagian trami tidak berdusta kepada yang
iainnya).

Selanjutnya dia menyebutkan riwayat satrabat dari sahabat
,dalam l<ttab Ash-shahihain. Dia berkat4 "Di sini terdapat dalil tentang
kesepakatan mereka dalam meriwayatkannya. Di dalamnya terdapat
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dalil yang jelas menetapkan khabar ahad. Sebagian Sunnah terkadang
tidak diketahui oleh sebagian sahabat. Orang yang hadir di antara

mereka biasa menyampaikan kepada yang tidak hadir apa yang
disaksikannya. Lalu orang yang tidak hadir menerima darinya dan

berpegang kepadanya serta mengamalkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, khabar ahad menurut istilah adalah

yang tidak mutawatir, baik berasal dari riwayat satu orang atau lebih.
Inilah maksud yang terjadi perbedaan padanya. Masuk dalam lingkup
ini adalah berita satu orang di tingkat atasnya. Kemudian mereka yang

mengamalkan khabar ahad tidak tertolak oleh tindakan Umar pada

hadits di atas yang meminta bukti dari Abu Musa atas hadits meminta
izin. Karena kesaksian dari Abu Sa'id dan lainnya akan hal itu tidak
mengeluarkannya dari lingkup khabar ahad. Hanya saja Umar
meminta bukti dari Abu Sa'id dalam rangka kehati-hatian. Seperti
telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang meminta izin.
Karena Umar pemah menerima hadits Abdunahman bin Auf untuk
mengambil upeti dari orang-orang Majusi, dan hadits Abdurrahman
tentang wabah penyakit, hadits Amr bin Hazm tentang menyamakan
denda untuk jari-jari, hadits Adh-Dhahhak bin Sufyan tentang
memberi warisan kepada perempuan dari diyat (denda pembunuhan)
suaminya, hadits Sa'ad bin Abi Waqqash tentang mengusap knuff,
serta hadits-hadits lain.

Pada pembahasan tentang ilmu telah disebutkan juga hadits
Umar bahwa dia bersama seorang laki-laki Anshar bergantian
mendatangi Nabi sAw. Salah seorang mereka datang di satu hari dan
lainnya di hari berikutnya. Kemudian yang hadir memberitahukan
kepada yang tidak hadir apa yang didengar dan disaksikannya.
Maksud Umar dengan hal itu adalah agar dia dapat mencari nafkah
untuk dirinya dan keluarganya tanpa harus meminta kepada orang
lain. Sekaligus membuat persiapan be{ihad.

Hadits ini memberi keterangan bahwa orang yang mungkin
mendengar langsung dari sumber pertama tidak disyaratkan harus
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mendengar langsung dan tidak membatasi diri dengan mengambil
melalui perantara. Sebab hal seperti ini terbukti telah dilakukan para

sahabat di masa Nabi SAW tanpa ada pengingkaran dari beliau.

Sedangkan hadits Abu Hurairah (hadits kedua dari bab ini) terdapat

penjelasan sehingga sebagian Sunnah tidak diketahui oleh sebagian

sahabat senior.

gr3:"'tu. 6;br 'rr.*J- oi:f*:lt 'o'e : (Dan kaum Muhajirin

disibulrkan jual beli di pasar-pasar). Ini sesuai dengan perkataan

Umar pada hadits sebelumnya, tt?\t'):i;blr €qi @ku telah

dilalailran oleh urusan dagang di pasar-pasar). Ini mengisyaratkan

bahwa mereka adalah para pedagang. Ini sudah disebutkan di bagian

awal pembahasan tentang jual beli disertai penjelasan perkataan Umar
tersebut.

Kemudian terjadi perbedaan atas Az-Zuhi tentang perantara

antara dirinya dengan Abu Hurairah seperti saya jelaskan pada

pembatrasan tentang ilmu. Dia juga telah menjelaskan riwayat Malik
dengan redaksi yang sama. Akan tetapi dalam riwayat Malik terdapat

tambahan yang tidak terdapat dalam riwayat Suffan ini, yaitu

perkataan, *, yS b pq lf3lXatau bukan karena dua ayat dalam

kitab Allah). Sementara dalam riwayat Sufyan terdapat apa yang tidak
rlisebutkan dalam riwayat Malik, yaitu perkataan, +t$t htl (Dan

.4llah tempat perjanjian). Demikian pula yang terdapat pada bagian
akhirnya seperti akan saya jelaskan.

Ibrahim bin Sa'ad telah mengutip hadits selengkapnya.

Redaksinya lebih lengkap dari semuanya, dan hal itu tercantum dalam
iwayat Syu'aib pada pemahasan tentang jual beli disertai tambahan

seperti yang akan saya jelaskan. Akan tetapi tidak ditemukan dua ayat

iang dimaksud. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang
:imu rnslzlui Imam Malik dan pada pembahasan tentang pertanian

:eelalui Ibrahim bin Sa'ad, keduanya dan Az-Zvhn, dari A1 A'raj.
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Sudah disebutkan pula pada awal pembahasan tentang jual beli dari

Syu'aib, dan dikutip Imam Muslim dari Yunus, keduanya dari Az-

Zuhi, dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

{;6Jt 'rtJ" i;--A s.i Lt tt"#tj 'JJ1 (Sesungguhnya kamu

mengatakan, :'Abu Hurairah telah m,emperbanyak hadits.') Dalam

riwayat Malik disebutkan , & it J*t ,tb;t:j 6'gi ,u'tft ;- o$tb1

& {" ?s lsurunggahnya orang-orang berkata, "Abu Hurairah

telah memperbanyak hadits atas Rasulullah SAW.") Sedangkan Ibnu

Syihab biasa menyebutkan sebelum ini, haditsnya dan Urwah, bahwa

Urwah menceritakan kepadanya dari Aisyah, dia berkata, "Tidakkah

mengherankan bagimu Abu Hurairah, dia datang dan duduk di

samping kamarku, lalu dia menceritakan hadits dan

memperdengarkannya kepadaku. Sekiranya aku mendapatinya maka

aku akan menjawabnya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah

menceritakan hadits seperti kamu menceritakan hadits." Lalu dia

menyebutkan hadits dan berkat4 "Sa'id bin Al Musayyab berkata,

"Mereka mengatakan bahwa Abu Hurairah telah memperbanyak

hadits." Demikian yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Wahb, dari

Yunus, dari Ibnu Syihab. Hadits Aisyah telah disebutkan dalam

biografi Nabi SAW dari Al-Laits, dari Yunus bin Yazid, dengan sanad

yangmu'allaq. Penjelasannya sudah disebutkan pula di tempat itu.

Disebutkan pula pada pembahasan tentang jenazah hadits dari

Jarir bin Hazim, dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar menceritakan

bahwa Abu Hurairah berkata." Lalu disebutkan hadits tentang

keutamaan menghantar jenazah.Ibnu Umar berkata, t;:; l tlb'Fi
i;; S.1i'r.o'*:ti (Abu Hurairah telah memperbanyak hadits atas

kita. Maka Aisyah membenarlcan Abu Hurairah). Maksudnya, tentang

hadits itu.
t o.?. \.,+t.lt Auj (Allah tempat perjanjian). Penjelasannya sudah

dipaparkan pada pembahasan tenang pertanian. Syu'aib bin Abi

262 _ TATTIUL BAARI



Hamzah menambahkan dalam riwayatnya , s(*l,\ri i-ffd.6 ,OjW)

;;-j sj $j- ,b *) # ht ,-p itr Jit'* oi:6" 1 (Mereka

berlrata, "Mengapa kaum Muhajirin dan Anshar tidak menceritakan
hadits dari Rasulullah SAW seperti hadits Abu llurairah.') Dalarn
riwayat Yunus yang dikutip Imam Muslim disebutkan, #l6lt ,h
(Seperti hadits-haditsnya). Dia juga menambahkan, Et'* i';1,
(Alat alrnn mengabarkan kepada knmu tentang itu). Telah disebutkan
sebelumnya pada pembahasan tentang pertanian sama seperti ini dan

aku telah menyitimya pada pembahasan tentang ilmu.

(*'f;y'* (Atat adatah seorang yang miskin). Dalam

riwayat Muslim disebutkan,"!*, ls"orong lakiJaki).

*t * XO' ,p ilt Jyt !1i 6tcu senantiasa menyertai

Rasulullah SAW). Dalam riwayat Muslim disebutkan, itZl pnm

melayani').

t* i,y P lo"ogon memperhatikan isi perutlat). Maksudnya,

disebabkan kekenyanganku. Sebab utama yang menjadikan dia
banyak menghafal hadits dari Rasulullah SAW adalah senantiasa

menyertainya agar mendapatkan apa yang dia makan, karena dia tidak
memiliki sesuatu untuk diperdagangkan, dan tidak pula memiliki
tanah untuk diolah, maka dia tidak pernah meninggalkan Nabi SAW
lantaran khawatir tidak mendapatkan makanan. Dari kebersamaan ini
dia pun mendengar perkataan dan melihat perbuatan Nabi SAW,
,limana hal ini tidak didapatkan oleh mereka yang tidak menyertai
\abi SAW selamanya. Yang menolongnya tetap mengingat hal itu
adalah doa Nabi sAw untuknya seperti yang telah diisyaratkan tadi.

9ri*\u,'iil;i)t '&rlt- oif+:lt tt€l pan knum Muhajirin

lisibulrlrnn oleh jual beli di pasar-pasar). Dalarn riwayat yunus
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disebutkan, if+ji,',y ri:"1'ap grturgguhnya s audara-s audaraldq,t

dari kaum Muhajirin).

@.(it ,* i$t W"':b\t #gj (Sedangkan kaum Anshar

disibukkan mengurusi harta benda mereka). Dalam riwayat Yunus

disebutkan,'€\1 k ';.|rdj" ok ya\r ,f ,f.t?\b{s ls"rurgguhnya

saudara-saudaraku dari kaum Anshar biasa disibukkan oleh

pekerjaan di tanah mereka). Sedangkan dalam riwayat Syu'aib

disebutkan, 4.t ;i p (Men gerj akan hart a b enda m er eka). Penj elasan

tentang ini baru saja disebutkan. Dalam riwayat Yunus ditambahkan,
r't|; tS1'A;;;t r1i.v ti1 ,:4:3 (Dia hadir ketika mereka tidak hadir dan

h"fol ketika mereka lupa). Selain itu, dalam riwayat Syu'aib

disebutkan, oW- * gi iat,FU'e W?;r c^X 3 Q4ku adatah

seorang yang miskin di antara orang-orang miskin shffih, aku
memahami hadits ketika mereka l"pa).

pp-'ctts &, {" h, & }itr Jb:'U '-,g (Aku menyal<sikan

dari Rasulullah SAW di suatu hari). Dalam riwayat Syu'aib
disebutkan dengan redaksi, p9 e &t * XO' ,p yt ,'rt'Jtt ii
tA (Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadits yang

diceritakannya).
t'-, l, t . o , ' 'ir.tls W- $ :JES $iapa yang membentangkan selendangnya).

Dalam iwayatAl Kasymihani disebutkan dengan kata kerja bentuk
lampau, *. V (Siapa membentangkan).

',F- C (Maka dia tidak lrpo).Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, #-'$ (Makn sekali-kali dia tidak lupa).

iS:}. tki (Aku membentangkan kain). Dalam riwayat Syu'aib

menggunakan kata namirah ftain bergaris). Sedangkan penafsirannya
sudah disebutkan pada awal pembahasan tentang jual beli. Lalu
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disebutkan pada pembahasan tentang ilmu penjelasan perbedaan

tentang maksud, b W *'*U 6 (Aku tidak tupa sesuatu yang aku

dengar darinya).

23. Orang yang Berpendapat bahwa Sikap Nabi SAW yang tidak
Mengingkari Merupakan Dalil, Tidak Berlaku pada Selain Rasul

i6 rnl W
&t *?'r

,..d.o.2-' j! :
t'-)-9

J

,:-
l-J-e

7355. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata, "dku
melihat Jabir bin Abdullah bersumpah atas nama Allah, bahwa Ibnu

-{sh-Shayyad adalah Dajjal." Aku berkata, "Engkau bersumpah atas

nama Allah?" Dia berkata, "r{ku mendengar Umar bersumpah atas hal

itu di sisi Nabi SAW dan beliau tidak mengingkarinya."

Keteransan Hadits:

@ab orang yang berpendapat bahwa sikap Nabi SAW yang
ridak mengingkari merupakan dalil). Mereka sepakat bahwa
persetujuan Nabi SAW atas apa yang dilakukan di hadapannya atau

dikatakan dan beliau melihatnya tanpa mengingkarinya maka

nenunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Nabi SAW tentu tidak
akan diarn atas suatu kebatilan. Oleh karena itu Imam Bukhari
berkata, "Tidak berlaku pada selain Rasul", karena sikap diam selain

Rasul tidak menunjukkan bahwa hal itu boleh.

'rtLi.h! Lil- ir # ;. j(* .>lt :Ju ,Ar ; H'*
t ,c , ,. t
,-U"-4 F
\t-+Utt*? 'aij ,jrl'-'st 2ralt

*U'*u;
.ft
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Dalam l<rtab Tanqihkarya Az-Zarkasyt, redaksi pada judul bab
tidak berlaku pada selain Rasulullah sAw diganti dengan "untuk
suatu urusan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW". Namun, saya tidak
melihat seperti ini pada yang lain. Ibnu At-Tin mengisyaratkan bahwa
judul bab berkaitan dengan ljma' sukuti (ijmak yang disimpulkan dari
tidak adanya pengingkaran).

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian berkata,
"Orang diam tidak boleh dinisbatkan kepada suatu perkataan, karena
ia berada pada masa pencermatan."

Sebagian lagr berkata, "Apabila seorang mujtahid
mengucapkan suatu perkataan dan tersebar lalu tidak diselisihi oleh
yang lain setelah mengetahuinya maka ini menjadi dalil."

Ada yang mengatakan, ia tidak menjadi dalil hingga berulang
kali pendapat itu dikemukakan. Letak perbedaan ini adalah ketika
pendapat tersebut tidak menyelisihi nash Al Qur'an atau Sunnah. Jika
menyelisihi maka jumhur tetap mendatrulukan nash.

Mereka yang tidak menerimanya secara mutlak berdalil batrwa
para sahabat berselisih pada sejumlah masalah ijtihad. Di antara
mereka ada yang mengingkari selainnya apabila menurutnya pendapat

itu lemah dan dia memiliki yang lebih kuat dari nash Al eur'an atau
Sunnah. Sebagian lagi diam dan sikapnya itu tidak menjadi dalil yang
membolehkan, karena bisa saja belum jelas hukum persoalannya
sehingga dia diam, atau mungkin perkataan itu benar meski belum
tampak kebenarannya.

Imam Buktrari meriwayatkan hadits di bab ini dari Hammad
bin Humaid, dari Ubaidillah bin Mu'adz, dari bapaknya, d,ari Syu,bah,
dari Sa'id bin Ibrahim, dari Muhammad bin AI Munkadir, dari Jabir.
Hammad bin Humaid adalah Al Khurrasani seperti disebutkan Abu
Abdillah bin Mandah dalam periwayat-periwayat kitab shahih
Bukhari. Ibnu Rasyid menyebutkan dalarn lstab Fawa'id Rihlah dan
Al Mizzi dalam kitab At-Tahdzib bahwa di sebagian naskah
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sebelumnya dari Bukhari disebutkan, "Hammad bin Humaid salah

s€omng sahabat kami menceritakan hadits ini kepada kami."
Sementara saat itu Llbaidillah bin Mu'adz masih hidup.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam Y,rtab Al Jarh Wa At-
Ta'dil,'Tlarrmad bin Humaid, tinggal di Asqalan, dia meriwayatkan
dari Bisyr bin BaIa dan Abu Dhamrah serta selain keduanya, di antara

muridnya adalah Abu Hatim. "

Guru saya berkat4 "Abu Al Yad Al Baji mengklaim di kitab
Rijal Imam Bukhari bahwa dia yang diriwayatkan darinya oleh Imam
B,'khari di tempat ini."

Tapi pernyataan ini tidak benar. Saya sudah menjelaskan hal
itr dalam krtab Tahdzib At-Tahdzib.

Imam Muslim meriwayatkan hadits bab ini dari Ubaidillah bin
Mu'adz tanpa perantara. Ia salah satu hadits yang dinukil Imam
$rkhari dengan jalur lebih panjang dibanding jalur riwayat Muslim,
sebab Imam Muslim meriwayatkannya dari satu orang guru sedangkan

Imam Bukhari meriwayatkan melalui perantara dengan guru tersebut.

hi termasuk empat hadits yang tidak ada dalam kitab Ash-Shahih

selainnya. Kemudian dalam lr:rtab Ash-Shahih ini terdapat sekitar 40

hadits yang bisa diposisikan seperti itu. Saya telah menyebutkannya

sefira tersendiri dalam safu juz yang mengumpulkan riwayat-riwayat
Imam Bukhari seperti itu. Ternyata jumlahnya berlipat ganda dari apa
yzng disebutkan pada Imam Muslim. Hal itu karena Imam Muslim
pada keempat hadits ini tetap meriwayatkannya dari tingkatan pertama
atau tingkatan kedua dari gurunya.

Imam Bukhari telah turun dari tingkat tertinggi sebanyak dua
tingkatan. Sebagai contohnya, Imam Bukhari apabila meriwayatkan
hrdits dari Syu'bah dengan jalur singkat maka antara dirinya dengan

Syu'bah hanya terdapat satu periwayat. Sementara di tempat ini Imam
Bukhari menyebutkan antara dirinya dengan Syu'bah sebanyak tiga
periwayat. Sedangkan Imam Muslim tidak meriwayatkan dari Syu'bah
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melainkan melalui perantara minimal dua periwayat. Hadits kedua

dari yang empat itu sudah disebutkan pada pembahasan tentang tafsir
surah Al Anfaal. Dia meriwayatkannya dari Ahmad dan Muhammad

(masing-masing dari Naisabur), dari Ubaidillah bin Mu'adz, dari

bapaknya, dari Syu'bah. Sementara Imam Musiim meriwayatkaillya

dari Ubaidillah bin Mu'adz langsung. Hadits ketiga diriwayatkan pada

akhir pembahasan tentang peperangan dari Ahmad bin A1 Hasan At-
Tirmidzi, dari Ahmad bin Hanbal, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari

Kahmas bin Al Hasan, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya,

tentang j umlah peperangan.

Imam Muslim meriwayatkannya pula dari Ahmad bin Hanbal

melalui sanad ini tanpa perantara. Hadits keempat tercantum pada

pembahasan tentang tentang kafarat sumpah dari Muhammad bin
Abdurrahim 

-seorang 
hafizh yang masyhur di Sha'iqah- dari

Dawud bin Rasyid, dari Al Walid bin Muslim, dari Abu Ghassan

Muhammad bin Mutharri{ dari Zaid bin Aslam, dari Ali bin Al
Husain bin Ali bin Sa'id bin Marjanah, dari Abu Hurairah tentang

keutamaan membebaskan budak. Sedangkan Imam Muslim
meriwayatkannya dari Daud bin Rasyid langsung. Ini termasuk

riwayat dimana Imam Bukfiari turun dua tingkatan dari posisinya.

Sebab dia meriwayatkan hadits Ibnu Ghassan melalui satu perantara

seperti Sa'id bin Abi Maryam. Sementara di tempat ini antara

keduanya terdapat tiga perantara.

Saya telah mengisyaratkan untuk keempat hadits ini di
tempatnya masing-masing. Lalu saya mengumpulkannya di tempat ini
agar lebih memberi pelajaran. Ubaidillah bin Mu'adz ytrtg disebutkan

dalam sanad di atas adalah Ibnu Mu'adz bin Nashr bin Hassan Al
Anbari, dan Sa'ad bin Ibrahim adalah Ibnu Abdirrahman bin Auf,
Riwayatnya berasal dari Muhammad bin Al Munkadir termasuk

riwayat sesama periwayat yang setingkat.
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i.iti.i Ar * i. }E U"L (Atat metihat Jabir bin Abduttah

bersumpah). Maksudnyu, ;ko menyaksikannya ketika bersumpah.

';L U* ;t,,j,6 r.ii9 urp; (Engkau bersumpah atas nama

Allah? Dia berkata, "Sesungguhnya alru mendengar (Jmar. ') Seakan-

akan Jabir ketika mendengar Umar bersumpah di sisi Rasulullah SAW
dan beliau tidak mengingkarinya, dia memahaminya sebagai

pembenaran. Akan tetapi masih tersisa bahwa syarat mengamalkan
persetujuan adalah tidak bertentangan dengan pemyataan tekstual.

Barangsiapa mengatakan atau melakukan sesuatu di hadapan Nabi
SAW dan beliau tidak mengingkarinya maka ini menunjukkan bahwa
hal itu diperbolehkan. Tetapi bila Nabi SAW memerintahkan selain itu
maka itu menunjukkan persetujuan sebelumnya telah dihapus, kecuali
jika ada dalil yang mengkhususkan.

Ibnu Baththal berkata setelah mengukuhkan dalil Jabir,
"Apabila ada yang mengatakan, bahwa telatr disebutkan 

-yalcri 
pada

pembatrasan tentang jenazaF batrwa Umar berkata kepada Nabi
SAW pada kisah lbnu Ash-Shayyad, 'Biarkanlah aku memenggal
lehernya', maka Nabi SAW menjawab, 'Jika dia adalah Dajjal maka
engkau tidak dapay menguasainya'. Ini sangat tegas menunjukkan
bahwa Nabi SAW mengalami kebimbangan tentang urusan Ibnu Ash-
Shayyad. Artinya, diamnya Nabi SAW untuk mengingkari saat Umar
bersumpah tidak menunjukkan Ibnu Ash-Shayyad adalah Dajjal."

Dia berkata, "IJntuk menanggapi masalah ini ada dua jawaban,

yaitu: Pertamo, kebimbangan terjadi sebelum Allah mengabarkan
kepadanya bahwa Ibnu Ash-Shayyad adalah Dajjal. Ketika Allah
mengabarkan kepadanya maka Nabi SAW tidak mengingkari Umar
ketika bersumpah. Kedua, orang arab terkadang mengucapkan
perkataan dalam bentuk keraguan meski dalam berita itu tidak ada

keraguan. Maka ini termasuk sikap lembut Nabi SAW terhadap Umar
untuk memalingkannya dari membunuh Ibnu Ash-Shayyad."
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Selanjutnya dia mengutip keterangan dari selain Jabir yang

menunjul&an Ibnu Ash-Shayyad adalatr Dajjal. Seperti hadits yang

diriwayatkan Abdurrazzaq dengan sanad yang shahrft, dari Ibnu

IJmar, dia berkata: ',i* U'* (:$ ,sj$t'a ,h iJ3 6i )b it #.
',* ,fr )b i.t ri iirr 31il!( ,'Ci ,44f't 6$ ,S;;r * ,j4 Lte ei
tq,:;l ,J'6 ,+"i: e. ei ,ts'ti 1U,.k C ,ii.b"jtt grif ', ,,56 s'ct&

;\i )ris ,**t ,'i |tl ,'ojil- qt\p Ji,.'iiit ej ,o4|nt
j6ll' 'oi 'o:rt;;" altl ,;'o')t rih 't-;!qt ,L); Uvi ,1b1;J, Ut b:f ii
W- # + tF- $uoru hari alat bertemu lbnu Ash-Shayyad dan

bersamanya seorang laki-laki Yahudi. Ternyata matanya telah muncul

keluar seperti mata unta. Ketika alat melihatnya maka alcu berkata,

"Alan memohon padamu atas nama Allah wahai Ibnu Shayyad, kapan

matamu menonjolT" Dia berkata, "Aht tidak tahu, demi Ar-
Rahman." Aku berkata, "Engkau dusta, engkau tidak tahu padahal ia

ada di kepalamu." fbnu Umar berlmta, "Dia kemudian menyapunya

dan merintih tiga kali. Laki-laki Yahudi itu lalu mengatakan alat

memulrulnya dengan tanganht di dadanya. Alil berkata kepadanya,

"Kecewalah kau, kedudukanmu tak pernah tinggi." Alet kemudian

menyebutkan hal itu kepada Hafshah dan dia berkata, "Jauhilah laki-
laki ini, karena dia menceritakan bahwa Dajjal keluar saat ada

sesuatu yang membuatnya marah.')

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain dari

Ibnu Umar dengan redaksi, ,f;,'4 (Alat bertemu dengannya dua

kati).Diamenyebutkan yang pertama kemudian berkata: ts?i C'4

€s rtil r ,Lii ,.4s\1 6 :JG vsi 6'0& *i ,;; ,',iL ,:^!c o*wi
,'d* )V 41,ak trt ,9p'irrbb e W ir "c, \ ,J,o ,:4?: G
t .r- i t -' .'. o .o'2. a, , . ,'- , . tt.,, /, . "'o'ya 6 bU titi |o:;35 * € Ug 1'rfi.? di ,,itt;oi *j Gqtu

bertemu'dengannya kedua l<alinya, ternyata matanya telah menonjol,

aht berlrata, "Kapan matamu seperti yang alu lihat?" Dia berkata,
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"Alat tidak tahu.." Alat berleata, "Engkau tidak tahu dan dia berada di
kepalamu?" Dia berkata, "Jika Allah menghendaki maka

dijadikannya pada tongkatmu ini." Lalu dia merintih seperti

ringkikan keledai paling keras yang pernah alu dengar. Sahabat-

sahabatku mengira alru memulailnya dengan tongkat yang ada

bersa,maku hingga rusak. Sementara alru demi Allah tidak

merasakannya.)

Dia berkata, "Dia kemudian datang hingga masuk kepada

Ummul Mukminin Hafshah lalu menceritakan kepadanya. Ummul

Mulaninin berkata, l'Apa yang engkau inginkan kepadanya, apakah

engkau belum mendengar bahwa beliau mengatakan, 'Perkara pertama

yang membuatrya muncul pada manusia adalah sesuatu yang

membuatnya marah'."

Kemudian Ibnu Baththal berkat4 "Jika dikatakan, 'Ini juga

menunjukkan kebimbangan tentang Ibnu Ash-Shayyad', maka

jawabannya, bila terjadi kebimbangan dalam menentukan apakah dia

dajjal yang akan dibunuh Isa puta Maryam, nitmun tidak ada

keraguan bahwa dia adalah salah satu dajjal pendusta yang

diperingatkan Nabi SAW dalam sabdanya, ',#,*" ,bt t Ltrt '#.'oi

d)k $esungguhnya sebelum Hari Kiamat terdapat dajjal-dajial

pendusta), maksudnya adalatr hadits yang telatr dijelaskan sebelumnya

pada pembahasan tentang Iitmh."

Kesimpulanny4 tidak adanya kepastian bahwa yang dimaksud

adalah Dajjal, sehingga kembali kepada pertanyaan pertama tentang
jawaban sumpah Umar lalu Jabir bahwa yang dimaksud adalah Dajjal
akhir zaman. Tetapi dalam kisah Hafshah dan Ibnu Umar terdapat

dalil yang dimaksud oleh keduanya adalah Dajjal akhir zaman. Abu
Daud meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Musa bin Uqbah,

dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar pernah berkata, 'Demi Allah, aku

tidak ragu bahwa al rnasih dajjal adalah lbnu Shayyad'." Ibnu
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Shayyad memiliki kisah lain bersama Abu Sa'id Al Khudri berkenaan

dengan Dajjal.

Imam Muslim meriwayatkan dari Daud bin Abi Hind, dari

Abu Nadhrah, dari Abu Sa,id, dia berkata, 
.Jur k j, :b ,i.r ,#

* h,.g., l,' |);3'd*'dl ,iriu, ,i i*'i /6t'ue#i $r; ,5.

,5fi '^;i4'*u tt,i6,d'$'ri ahi i|ltt, C.,i,rij,ij nT" t t:t,;W'"J., :
k'"ri ui ra, ts-t su,,ctlus sl ,Jv,C ,tji ,k '1, as-gt SL[\ lton

Shayyad pernah menemanilu ke Makkah, dia berkata, "Apa engkau

dapati dai manusia yang mengataknn alat adalah daiial? Buknnkah

engknu mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya dia

tidaklah mempunyai anak?' Alru berkata, 'Benar'. Dia berkata,

'sesungguhnya aku mempunyai anak'. Dia berkata lagi; 'Buknnkah

engkau dengar beliau mengatakan; Dajjal tidak masuk Madinah dan

Mal*ah?' Aku berkata, 'Benar'. Dia berkata, 'Sungguh alat

dilahirkan di Madinah dan sekarang alat sedang menuju Makkah'.')

Diriwayatkan dari jalur Sulaiman At-Taimi dari Abu Nadhrah,

dari Abu Sa'id, diaberkata: },6r b)ib t.ta,Jul ,i;t|:: :(k /) y e:bi
-i,+'rt' si ifi'&:t #?t, ,v i' U e'{ ,H q6bl U Sri ;.u,
t "i"i "3. I "t.t-:.J-,i S: g;tg- Q4lu menjadi pening akibat lbnu Shayyad. Dia

berlrnta, "Alat memaaftan manusia atas apa yang ada padaku, dan

kalian wahai sahabat-sahabat Muhammad, bukankah Nabi Allah

mengatakan, sungguh dia 
-yalcni 

Dajjal- adalah Yahudi, sementara

alat telah masuk Islam.')Lalu disebutkan redaksi seperti tadi.

Dinukil pula dari Al Jariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id,
',#:r,*;'i) ,$-t si',>;1; ,;tir U:rt tf ap lb'i.t g;: t t '- tir?
',:))t,'r# U)A.'c;b') 'F ,"5"P 

t;,lr ,'rrst ,* itj- b r:"-rt:, L+3 +
\ |dfui ,y*, t;.i 6-e?t ,Jw F.i# 13'u;i'6 ? $ q:j ,,):& sfs!:st

V bi of |ra w ,Jui ,e,{-b ,"1 J 6fi'oi r\ erst u-* rt,
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J?:) c;-9 {" eU ).*' u.f U '1.6' d Jtb ,y.'*t'j 1fr)'ribli
rGitr '#'#'e, u' *i # ilt ,,tla &r lKami ketuar menunaitcan

haji dan bersama kami lbnu Sha14tad. Maka knmi singgah di suatu

tempat dan orang-orang berpencar- Tinggallah alat sendiri bersama

Ibnu Shayyad. Alru merdsa tidak nyaman terhadapnya karena apa

yang dikntakan manus,ia tentangnya. Alil berkata, "Cuacd sangat

panas, sekiranya engknu meletakkan paknianmu di bawah pohon itu."
Maka dia melalatkannya. Kemudian diberikan kepada kami kambing

malrn dia pergi dan l<embali membawa gelas besar dan berkata,
"Minumlah wahai Abu Sa'id." Aht berkata, "Sungguh cuaca sangat

panas." Padahal alat hanya tidak sukn minum dari tangannya. Dia
berkata, "Sungguh alat berkeinginan mengambil seutas tali lalu
mengikntnya di pohon dan menggantung dirilcu, lmrena apa yang
dilratalrnn manusia terhadapla,t. Wahai Abu Sa'id, barangsiapa

tersembunyi baginya hadits Rasulullah SAW, ia tidak tersembunyi

bagi knmu wahai kaum Anshar.')

Kemudian dia menyebutkan seperti sebelumnya disertai

tarnbahan, e:)ibi a:,'rg ,? ,# i ,Se (Abu Sa'id berknta, "Hingga aku

hampir-hampir menerima udzurnya.') Pada akhir ketiga jalur itu
disebutkan, u $ ,iliili6 ,# 6 i6 ,olr '$'ii:t,i:n:iJrti if'n -il

#t it, (Dia berkata, "sungguh aht mengetahuinya, mengetahui

tempat lahirnya, dan dimana dia sekarang." Abu Sa'id berkata,
"Celakalah bagimu sepanjang hari.') Ini adalah redaksi Al Jariri.

Al Baihaqi menjawab kisatr Ibnu Shayyad setelah

menyebutkan riwayat Abu Daud dari hadits Abu Bakrah, dia berkata:

Rasulullah SAw bersabda, 'nT- i Ui.'n'i- f Uf 'A,X ,S*Ur jfi'eSX"

e fi ,ii'. ury; ,Sri ,'ti,ii isi 'c;L ta 
^i51, :d pt i*i ir& q

b t;<) j.6 
'riiii 

'e^Ilr 6$-,or-71 ,* wn ldr'i. ;!.jti $1t*ii ,f$t
tik '^iilb :,? ?1iw a u;, j a 'ttt;- | 6tb t$ L*,rti tlii (Bapak
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Dajjal akan tinggal selama 30 tahun tanpa memiliki anak. Kemudian

dilahirkan untuk keduanya seorang anak yang mata sebelahnya buta,

dia menjadi sesuatu paling mudltarat, dan sedikit membawa manfaat-

Lalu disebutkan ciri-ciri bapak dan ibunya- Dia berknta, "Kami

mendengar kelahiran seorang anak laki-laki Yahudi, maka alru pergt

bersama Az-Zubair bin Al Avtwam, kami masuk kepada kedua orang

tuanya dan ternyata ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah sAW ada

pada mereka. Kami berkata, 'Apakah l<nmu berdua memiliki anak

(yang lain)?' Keduanya berkata, 'Kami tinggal i0 tahun tidak

memiliki anak. Kemudian ditahirknn untuk kami anak yang menjadi

sesuatu paling mudharat dan membawa sedikit manfaat'-')

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan se,lrdirian

oleh Ali bnzaidbin Jad'an, dia bukan seorang periwayat yang kuat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, melemahkan haditsnya bahwa Abu

Bakrah masuk Islam ketika datang dari Thaif saat pengepungannya

tatrun ke-8 H. Sementara dalam hadits Ibnu Umar dalarn kLtab Ash-

Shahihain, bahwa ketika Nabi SAW pergi ke kebun kurma yang

terdapat Ibnu Shayyad, usia Ibnu Shayyad saat itu mendekati baligh.

Maka kapan Abu Bakrah mendapati masa kelahiran Ibnu Shayyad di

Madinah, sementara Abu Bakrah tidak tinggal di Madinah kecuali 2

tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Apabila Ibnu Shayyad lahir saat

Abu Bakrah di Madinah, lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa

dia hampir mencapai usia baligh di masa Nabi SAW masih hidup?

Padahal keterangan dalam k:tab Ash-shahihain yang mesti dijadikan

pegangan. Barangkali kekeliruan terjadi akibat pemahaman bahwa

masa lahir Ibnu Shayyad terjadi lebih akhir. Atau mungkin juga

dikatakan tidak terjadi kekeliruan. Bahkan mungkin perkataan, 
"fi 

vlli.

i'j'y *1. tJ) (sampai berita kepada kami bahwa seorang anak

Yahudi telah dilahirkan), beritanya datang belakangan, meski

kelahiran sendiri terjadi beberapa masa sebelunnya. Dengan demikian

dapat disesuaikan dengan hadits Ibnu Umar yatg shahih-
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Al Baihaqi berkata, "Tidak ada dalam hadits Jabir kecuali

sikap diamnya Nabi SAW terhadap sumpah Umar. Maka mungkin

Nabi SAV/ belum memberikan kepastian tentang urusan Ibnu

Shayyad. Setelah itu datang kepastian dari Allah kepadanya bahwa

Ibnu Shayyad bukan Dajjal yang dimaksud seperti yang diindikasikan

kisah Tamim Ad-Dari. Ini pula yang dijadikan pegangan mereka yang

mengatakan Dajjal akhir zaman bukanlah Ibnu Shayyad. Riwayat

Tamim memiliki sanad yang lebih shahih. Oleh sebab itu, dikatakan

bahwa sifat pada Ibnu Shayyad memiliki kesamaan dengan sifat

Dajjal di akhir zaman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kisah Tamim diriwayatkan Imam

Muslim dari hadits Fathimah binti Qais, bahwa Nabi SAW berkhutbah

dan menyebutkan bahwa Tamim Ad-Dari menaiki perahu bersama 30

puluh laki-laki dari kaumnya, lalu mereka dihantam ombak selama 1

bulan, dan alftirnya mereka terdampar di suatu pulau. Mereka

kemudian ditemui seekor hewan yang berbulu tebal. Hewan itu
berkata kepada mereka, *r{ku adalah al jassasah." Lalu hewan itu
menunjuklcan kepada mereka seorang laki-laki dr ad-diir (kuil).

Tamim berkata, "Kami berangkat dengan segera dan masuk ke

ad-diir. Ternyata di sana ada manusia paling besar posturnya

dibanding semua manusia yang pemah kami lihat. Dia terikat dengan

sangat kuat dan kedua tangannya terkumpul ke belakang lehernya

menggunakan rantai besi. Kami berkata, 'Celaka engkau, ada apa

denganmu'." Setelah itu disebutkan hadits secara lengkap, dan di
dalamnya disebutkan, "Dia bertanya kepada mereka tentang nabi

kaum ummi, 'Apakah dia telah diutus?" Dia berkata juga, "Apabila
mereka menaatinya maka itu lebih baik bagi mereka." Dia juga
menanyai mereka tentang telaga Thabariyah, mata air Zagltr, dan

kebun kunna Baisan. Di dalamnya disebutkan, "sesungguhnya dia
mengabarkan pada kalian, aku adalah Al Masih. Sungguh aku hampir-
hampir diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di
muka bumi. Aku tidak membiarkan satu negeri melainkan
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mendatanginya dalam masa 40 malam selain Malftah dan Thayibah
(Madinah). Pada sebagian jalur hadits ini yang dikutip Al Baihaqi

disebutkan bahwa dia seorang yang telah fiia. Sanad-nyashahih.

Al Baihaqi berkata, "Di sini terdapat keterangan bahwa Dajjal
paling besar yang keluar di akhir zarnatr bukanlah Ibnu Shayyad.

Namun Ibnu Shayyad adalah salah satu di antara dajjal-dajjal pendusta

yang dikabarkan Rasulullah SAW tentang keluarnya mereka.

Kebanyakan dari mereka ini telah keluar. Sedangkan mereka yang

mengatakan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal belum mendengar

kisah Tamim. Karena mengumpulkan dua riwayat itu sangat sulit.

Bagaimana mungkin seseorang dimana Nabi SAW dalam usia hampir

baligh serta berkumpul bersama Nabi SAW dan berbincang

dengannya. Lalu pada saat yang sama dia adalah seorang tua

terpenjara di suatu pulau di tengah lautan dan terikat besi. Kemudian

dia bertanya tentang berita Nabi SAW, apakah telah keluar atau

belum. Maka pandangan lebih tepat dikatakan, kisah Tamim belum
diketatrui oleh mereka yang mengatakan Ibnu Shayyad adalah Dajjal
di akhir zatnan.

Adapun lJmar, mungkin dipalmrni bahwa dia melakukan hal

itu sebelum mendengar kisah Tamim, lalu dia mendengarnya dan

tidak kembali lagr kepada sumpah tersebut. Sedangkan Jabir

menyaksikan sumpah Umar di sisi Nabi SAW, lalu dia tetap

berpegang kepada kejadian itu. Akan tetapi Abu Daud meriwayatkan

dari AI Walid bin Abdullah bin Jami', dari Abu Salamatr bin
Abdunahman, dari Jabir, lalu disebutkan kisah Al Jassasah dan Dajjal
sama seperti kisah Tamim, dia berkata: Al Walid berkata: Ibnu Abi
Salamah berkata kepadaku, "Sesungguhnya dalam perkara ini terdapat

sesuatu yang aku hafal." Dia berkata, 'Tabir bersaksi dia adalatr Ibnu
Shayyad." Aku berkata, "Dia telah meninggal." Dia berkata,

"Meskipun dia telah meninggal." Aku berkata, "Sesungguhnya dia

masuk Islam." Dia berkat4 "Meskipun masuk Islam." Aku berkata,
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"Sungguh dia masuk Madinah." Dia berkat4 'Meski dia masuk
Madinah."

Ibnu Abi Maslamah namanya adalah Umar seorang periwayat
yang diperbincangkan, tetapi haditsnya hasan. Hadits ini bisa
dijadikan sebagai sanggahan bagi yang mengatakan Jabir belum
mendengar kisah Tamim.

Ibnu Daqiq Al Id telah membahas masalah taqrir(persetujuan
Nabi SAW) di bagian awal kitab Syarh Al llmam, dia berkat4
"Apabila diberitahukan di hadapan Nabi SAW te,ntang suatu urusan
yang belum memiliki ketetapan hukum syar'i, apakatr sikap diamnya
Nabi SAW menjadi dalil persetujuan beliau terhadap kenyataan yang
terjadi, seperti yang dialami oleh Umar dalam sumpahnya bahwa Ibnu
Shayyad adalatr Dajjal. Saat itu Nabi SAW tidak mengingkarinya,
maka apakah tidak adanya pengrngkaran itu menunjuu<an Ibnu
Shayyad adalah Dajjal, seperti yang dipahami Jabir darinya sehingga
dia juga bersumpatr demikian dan berpegang kepada sumpah IJmar,
ataukah diamnya Nabi SAW tersebut tidak menunjnkkan seperti itu?
Masalatr ini perlu dicermati lebih lanjut."

Dia berkata, 'Menurutku, pendapat paling kuat bahwa
diamnya Nabi sAW tidak memberi indikasi seperti itu, karena sisi
pengambilan masalah ini adalah dipeliharanya dari menyetujui suatu
yang tidak benar, dan ini terkait dengan kepastian akan kebatilan hal
itu- Memang benar, persefujuan menrbolehkan sumpah atas hal ifu
berdasarkan dugaan kuat, karena tidak adanya kepastian tentang ilmu
yang sebenarnya."

Namun tidak adanya kepastian akan kebenaran tidak
berkonsekuensi apa yang didiamkan itu memiliki dua sisi yang sama.
Bahkan bisa saja apa yang disebutkan dalam sumpah bertentangan
dengan yang lebih utama.

Al Khaththabi berkata, '?ara ulama salaf berbeda pendapat
tentang Ibnu Shalyad sesudah dia dewasa. Diriwayatkan bahwa dia
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taubat dari perkataan itu dan meninggal di Madinah. Ketika mereka

hendak menshalatinya maka wajahnya sengaja disingkap agar dilihat
manusia dan dikatakan kepada mereka, 'Saksikanlah'."

An-Nawawi berkata, "Kisah Ibnu Shayyad sangat pelik dan

urusarulya cukup samar. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia adalah

salah satu Dajjal yang pernah ada. Secara zhahimya, Nabi SAW tidak

mendapat wahyu tentang dirinya sedikit pun. Hanya saja yang

diwahyukan kepada Nabi SAW adalah ciri-ciri Dajjal di ahhir zatruan.

Sementara pada Ibnu Shayyad terdapat ciri-ciri yang mirip dengan itu.

Oleh karena itu, Nabi SAW tidak memberikan keputusan tentang

dirinya. Bahkan beliau bersabda kepada lJmar, # e U ;l 1 (Tidak

ada kebaikan bagimu membunuhnya). Mengetatrui alasan-alasannya

bahwa dia adalah muslim serta alasan-alasan lainnya, maka tidak ada

dalil yang menjelaskan apa yang dia katakana. Sebab Nabi SAW
hanya mengabarkan tentang sifat-sifat Dajjal ketika keluar di akhir
zltt1ar^."

Dia berkat4 "Di antara kandungan kisahnya adalah

perkataarurya kepada Nabi SAW, 'Apakah engkau bersaksi bahwa aku

adalah utusan Allah?' Begitu juga perkatannya datang kepadanya

yang benar dan yang dusta. Lalu perkataarmya matanya tidur namun

hatinya tidak tidur. Perkataannya lagi dia melihat singgasana di atas

air. Serta sikapnya yang tidak enggan jika dirinya adalah Dajjal.
Ditambah pernyataannya bahwa dia mengetahui Dajjal, mengetatrui

kapan dilahirkan dan tempat kelahirannya, serta dimana dia berada

saat itu."

An-Nawawi berkata lagi, "Mengenai Islamnya, hajinya, dan
jihadnya, tak ada penegasan bahwa dirinya bukan Dajjal, karena bisa

saja hidupnya berakhir dengan keburukan. Abu Nu'aim Al Ashbahani

menyebutkan dalam kitab Tarikh Ashbahan keterangan yarlg

menguatkan Ibnu Shayyad adalah Dajjal. Dia menyebutkan dari jalur
Syubail bin Azrah, dari Hassan bin Abdunahman, dari bapaknya, dia
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berkata, 'Ketika kami menaklukan Ashbahan, maka antara

perkemahan kami dengan Yahudi terdapat I farsakh. Kami
mendatanginya dan memperhatikannya. Suatu hari aku

mendatanginya dan ternyata orang-orang Yahudi bemyanyi sambil

memukul bunyi-bunyian. Aku menanyai sahabatku dari kalangan

mereka dan dia berkata, 'Pemimpin kami yang membawa kami

menang atas orang-orang Arab telah masuk'.

Aku kemudian tidur di sisinya di bagian atas rumah. Lalu aku

shalat Subuh. Ketika matahari terbit tiba-tiba debu beterbangan dari

arah perkemahan. Aku perhatikan ternyata seorang laki-laki memakai

baju yang terbuat dari raihan. Sementara orang-orang Yahudi lalu

bernyanyi dan memukul bunyi-bunyian. Ketika aku memperhatikan

dengan baik ternyata laki-laki itu adalah Ibnu Shayyad. Dia masuk

Madinah dan tidak kembali sampai saat ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abdurratrman bin Hassan aku tidak
kenal. Sedangkan periwayat lainnya adalah tsiqah.

Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang shahih dan Jabir,

dia berkata, "Kami kehilangan Ibnu Shayyad dalam peristiwa Al
Harrah."

Disebutkan melalui sanad yang hasan seperti disitir
sebelumnya maka dikatakan dia meninggal.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini melemahkan apa yang

disebutkan sebelumnya bahwa Ibnu Shayyad meninggal di Madinah
lalu mereka menshalatinya serta menyingkap wajahnya. Begitu pula
riwayat Jabir ini tidak selaras dengan riwayat Hassan bin
Abdurrahman, karena penaklukan Ashbahan te{adi di masa
pemerintahan Jabir, seperti diriwayatkan Abu Nu'aim dalam kitab At-
Tarikh. Sementara peristiwa Al Harrah dengan masa wafatnya Umar
sekitar 40 tahun. Mungkin pula dipahami bahwa kisah ini disaksikan
oleh anak Hassan setelah penaklukan Ashbahan. Sehingga jawaban
pada kalimat, "Ketika kami menaklukkan Ashbahan" tidak disebutkan
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dalam kalimat. Seharusnya adalah, maka aku senantiasa

mendatanginya. Lalu terjadilah kisah Ibnu Shayyad. Artinya, tidak

terjadi kesamaan waktu antara penaklukan Ashbahan dengan

masuknya Ibnu Shayyad ke Madinah.

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab Al Ausath dari

hadits Fathimah binti Qais secara marfu', ot*i 'a tH iriilr Lr

(Sesungguhnya Dajjal keluar dari Ashbahan).Laht dinukil dari hadits

Imarn bin Hushain ketika diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan

sanad yang shohih dai. Anas akan tetapi dengan redaksi, i;Wb
ofui (Dan Yahudi Ashbahan).

Abu Nu'aim berkata dalam kitab Tarikh Ashbahan,

"Yatrudiyah termasuk salah satu wilayah di Asbahan. Hanya saja

dinamakan Yahudiyah karena khusus dihuni orang-orang Yahudi.

Keadaan tetap demikian hingga dijadikan sebagai kota oleh Ayyub bin
Ziyad sang pemimpin Mesir di masa A1 Mahdi bin Manshur. Ia
kemudian ditempati kaum muslimin dan tersisa satu bagian darinya di

tempati orang-orang Yatrudi."

Adapun hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah

secara marfu' dia bersab da, isQlt )W-'U tiii oW'Jt1lr 'gf {ZO ,it"
orang Yahudi Ashbahan mengilaii Dajjal). Barangkali yang dimaksud

adalah Yahudiyah Ashbahan, yakni wilayah tersebut di atas, bukan

berarti semua penduduk Ashbahan adalah Yahudi. Jumlah yang

mengikuti Dajjal di antara mereka adalah 70 ribu.

Nu'aim bin Hammad (guru Imam Bukhari) menyebutkan pada

pembahasan tentang fitnah beberapa hadits yang berkaitan dengan

Dajjal dan peristiwa keluarnya. Apabila digabungkan kepada

penjelasan sebelumnya di akhir pembahasan tentang fitnah maka

menjadi satu biografi sempuna bagi Dajjal. Di antaranya, hadits yang

diriwayatkan dari Jubair bin Nafir, Syuraih bin Ubaid, Amr bin Al
Aswad, dan Katsir bin Murrah, mereka semua berkata, '$'rfr.ttifu'
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uril ,l irfi r ,#, i,? r.e'-i;t;'a*:"a;"ow; arr'tasy

,*r putui:t.$$,1^;b * F ,a?nt'$ii:r'#ii r'sf ,t* tt;$'tuJlf.
,y.ri ry:, # k, /6- "c t& 6* e'# atr; o"j;.ri Wsi u.u,
,;r\\ 5;.tg'd Oi*'rahr 1Ooi1"l bulan manusia, tetapi dia adalah

syetan yang diikat dengan 70 lingkaran di sebagian pulau Yaman tak
diketahui tempatnya, dia diikat oleh nabi Sulaiman atau selainnya.

Apabila telah tiba masa kemuncalannya maka Allah melepaskan di
setiap satu tahun satu ikatan. Setelah muncal maka dia didatangi oleh

orang-orang. lebar antara kedua telinganya 40 hasta. Diletaleknn di
hadapannya mimbar dari emas lalu dia duduk di atasnya. Dia diilafti
kabilah-kabilan jin yang mengeluarkan untulotya perbendaharoan-
perbendaharaan bumi).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan ini tidak dapat

dipadukan dengan keberadaan Ibnu Shalyad sebagai Daiial.
Barangkali mereka itu meski sebagai periwayat-periwayat tsiqah

namun mereka menerimanya dari sebagian ahli kitab.

Abu Nu'aim meriwayatkan pula dari jalur Ka'ab Al Ahbar
bahwa Dajjal dilahirkan ibunya di salatr satu wilayah Mesir." Dia
berkata, "Masa arfiara kelahirannya dan kemunculannya adatah 30
tahun. Beritanya senantiasa disebutkan dalam Taurat dan Injil. Hanya
saja ia terdapat dalam sebagian kitab-kitab para nabi."

Berita ini lebih tepat dikatakan tidak benar. Sebab hadits
shahih mengatakan bahwa setiap nabi sebelum kita telah memberi
peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal. Lalu keberadaannya

dilahirkan sebelum kemunculannya dalam tempo tersebut
bertentangan dengan keberadaannya sebagai Ibnu Shayyad. Begitu
pula keberadaannya yang terikat di salah satu pulau di tengah lautan.

Ibnu Washif (sejarawan) me,ngatakan, Dajjal adalah anak
S,vaqq salah seorang tukang ramal terkenal. Dia berkata pul4 'Babkan
Dajjal adalah Syaqq itu sendiri. Allah memberi tangguh atasnya.
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Ibunya berasal dari bangsa jin yarLg menyukai bapaknya lalu

menghasilkan anak. Syetan pun melakukan beberapa keajaiban

bagrnya sehingga diambil oleh Sulaiman dan ditahan di suatu pulau."

Keterangan ini juga lemah. Cara menyatukan arfiata hadits

Tamim dan keberadaan Ibnu Shayyad sebagai dajjal, bahwa Dajjal

yang sebenarnya adalah apa yang dilihat oleh Tamim dalam keadaan

terikat. Sedangkan Ibnu Shayyad adalah syetan yang menampakkan

diri dalam bentuk Ibnu Shayyad pada masa tersebut hingga ia pergi

menuju Asbahan lalu menghilang bersama pasangiumya sampai

datang waktu yang ditetapkan Allah untuk keluar. Oleh karena urusan

ini demikian sirmar, maka Imam Bukhari melakukan tarjih

(menguatkan salah satunya). Dia membatasinya dengan hadits Jabir

dari umar tentang Ibnu Shayyad dan tidak menyebutkan hadits

Fathimah binti Qais tentang kisah Tamim. Sebagian menyangka

bahwa Imam Bukhari memandang hadits ifi gharib (ganjil) sehingga

menolaknya. Tetapi yang benar bahwa hadits tersebut diriwayatkan

pula oleh Abu Hurairah, Aisyah, dan Jabir.

Sementara hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam

Ahmad dari Amir Asy-Sya'bi, dari Al Muhriz bin Abi Hurairah, dari

bapaknya, dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud secara ringkas, serta

Ibnu Majah sesudah riwayat Asy-Sya'bi dari Fathimah.

Asy-Sya'bi berkata, "4ku mendapati Al Muhriz", lalu dia

menyebutkannya. Abu Ya'la meriwayatkannya pula melalui jalur lain

dari Abu Hurairah, dia berkata, iiir & rut *v ht .k'C' o:*t
6, a$t g:b d 6- :Jrit -;i.,.Jt bs e t# 

"?F 
"6 e'r, ;Jvt

e:r, (Nabi SAW berdiri di atas mimbar dan bersabda, "Tamim

menceritakan kepadalat." Lalu beliau melihat Tamim di salah satu

bagian masjid maka beliau bersabda, "Wahai Tamim, ceritakan

kepada manusia apa yang engkau ceritaknn kepadaku.")
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Setelah itu disebutkan redaksi hadits sele,ngkapnya dan di

dalamnya disebutkan, L:t&i 1onr,, ,s:tL{s i3iJ.i {fr '*1 6 s$

(Ternyata saya mendapati seorang yang kedua lubang hidungnya

besar dan salah satu dari kedua matanya tertutup daging). Di
dalamnya disebutkan puta, (rii k ,t. ,f6 €*, ,p\\ bG\ (Sungguh

aku akan menjelajahi bumi dengan kedua kakiht ini kecuali Makkah

dan Thaaba).

Hadits Aisyah tentang ini dinukil dari Asy-Sya'bi dia berkata,

"Kemudian aku bertemu Al Qasim bin Muharnmad, dia berkata, 'Aku
bersaksi kepada Aisyah, bahwa dia menceritakan kepadaku seperti

yang diceritakan kepadamu oleh Fathimah binti Qais."

Sedangkan hadits Jabir diriwayatkan Abu Daud melalui sanad

yang hasan dari Abu Salamah, dari Jabir, dia berkata, }a hr i;:.; j6

4:i'tri"'* fl, e t'\1- r$l6ii fr #, * tr- 
c.,ts;nt *v?ot

,;;*s, W 'y,Sr ot[-1 *,;rtiii 'i (Rasutuilah SAW bersabda di

suatu hari di atas mimbar, bahwa l@tilu orang-orang sedang berlayar

di lautan, maka merekn kehabisan bekal. Tiba-tiba tampak oleh

mereka sebuah pulau, akhirnya mereka mendatanginya untuk

mendapatkan berita, di tempat itu merelca ditemui Jassasah [hewan
yang memata-matai dan mengumpulkan berita tentang dajjall).

Setelah itu disebutkan hadits selengkapnya dan di dalamnya

terdapat pertanyaan untuk mereka tentang kurma Baisan. Ada yang

mengatakan juga bahwa Jabir bersaksi bahwa dia adalah Ibnu

Shayyad. Aku (Abu Salamatr) berkata, "Dia sudah meninggal." Dia
berkata, "Meskipun sudah meninggal." ,{ftu berkat4 "Dia masuk

Islam." Dia berkata, 'Meskipun dia masuk Islam." Aku berkata, "Dia
telah masuk Madinah." Beliau berkata, "Meskipun dia telah masuk

Madinah."

Dalam perkataan Jabir terdapat isyarat bahwa urusan Dajjal
sangat samar. Bisa saja apayang tampak dari urusannya saat itu tidak
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menafikan apa yar,g akan terjadi darinya sesudah keluar di akhir

zartan.Imam Ahmad meriwayatkan hadits Abu Dzar, 'P 'r-ilri'o\

't^;A ifi'a,t7t j'.ilri"oi'u AlVi ,;EU, S tb ;:'ot y (Bahwa aku

bersumpah sepuluh kali untuk mengatakan Ibnu Shayyad adalah

Dajjal, lebih aku sukni daripada bersumpah satu kali untuk

mengataknn bahwa dia bukan Dajjat). Sanad riwayat int shahih.

Dinukil juga dari Ibnu Mas'ud riwayat yang serupa, hanya saja dia

mengatakan, tl) (tujuh kali) sebagai ganti ?U p $epuluh kali).

Riwayat Ibnu Mas'ud ini dikutip Ath-Thabrani.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan

bersumpah atas suatu dugaan yang kuat. Di antara gambarannyayang

disepakati para ulama madzhab Syaf i dan yang mengikuti mereka.

Jika seseorang menemukan tulisan tangan bapaknya yang dikenalinya,

bahwa dia memiliki harta pada seseorang, dan kuat dugaannya hal itu

benar, jika dia menuntutnya dan disuruh bersumpah, maka dia boleh

bersumpah dengan tegas bahwa dirinya berhak mendapatkan harta itu
dari orang tersebut.

24. Ilukum-hukum yang Diketahui Berdasarkan Dalil, dan

Bagaimana Indikasinya serta Penafsirannya

|8'0 
T ?f t, tfrt

A frr,/&';.1 J:t;"$ ,!,-bt & rlLiit ,*Ut;u."
)
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i

Nabi SAW telah mengabarkan masalah kuda dan lainnya.

Kemudian ditanya tentang keledai, maka beliau menunjukkan mereka

kepada firman Allah, "Barangsiapa mengerjakan kebaikan sebesar

dzarrah niscaya dia melihatnya." Nabi SAW kemudian ditanya

tentang dhabb (kadal) maka beliau berkata, "Aku tidak memakannya

dan tidak pula mengharamkannya." Dhabb telah dimakan di atas

tempat makan Nabi SAW sehingga Ibnu Abbas berdalil dengan itu
bahwa ia tidak haram.

:,sG'p,: * \t ,* ht J';:, oi ib \t a, ,;; ,gi *
; o,lt (G i\: ,tr, e) lb J,*T,: ?i ,l;) ,i.: la,"J;jt

t3 ,y'):, ,i g] \i A iGC yt ,b ,t-. W._t Jr-,i ,?i
,1ftA ,brG'i ok *\lti r;t uU; W eU.Ai
,l,i "a* Vtr':?_t ti]ur '.rtt *;'rf G;'.&,u tlb?At
b(";';-r)i ok ry;#.ofi; nr'+uf Fr-:; tfti,
yt'"*';1r,14# w., ,trr3 

"i 
,hlrit).il €i';

* g,r:-r;, t:H r+':r',yr, .b ;,* i;r*'lj Wfl d
11 :Jts At f & t'iit & :t J';:r,p, .):: d:,
a\i iW'Ji\ er,e1 :alyrAt e\r,asr tl't ,y ,!L.ti+'"dL it ,Sli

.<li,i; a::i |ry|!.i;"'o;:s ." j, j"e
7356. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Kuda itu diperuntukJ<nn bagi tiga orang; untuk satu orang
pahala, untuk satu orang sebagai penutup, dan atas satu orang
adalah dosa. Adapun yang baginya pahala adalah lakiJaki yang
mengikat kuda di jalan Allah, lalu dia memperpanjang untulorya di
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padang rumput atau di kebun, dan apa yang ditimpa dari talinya di

padang rumput atau kebun itu makn dia memperoleh kebaikan-

kebaiknn. Selciranya dia memutusknn talinya lalu lruda itu merumput

sekali atau dua kali, maka bekas-bekasnya serta kotoran-kotorannya

adalah kebaikan-kebaikan bagtnya. Sekiranya lruda itu lewat di

sungai lalu minum dainya dan dia tidak sengaia memberi minum

latdanya, makn itu juga adalah kebaikan-kebaikan baginya, dan ia

bagi lakiJaki itu menjadi pahala. Seorang laki-laki yang mengikatnya

karena merasa cuhtp dan memelihara kehormatan diri serta tidak

melupakan hak Allah pada latda tersebut dan tidak pula

tunggangannya makn ia baginya menjadi penutup. Dan seorang laki-

laki mengingatnya karena anghth dan riya (pamer), maka ia baginya

menjadi dosa."

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keledai maka beliau

bersabda, "Allah tidak menurunkan tentangnya kecaali ayat dan luas

calatpan ini, 'Barangsiapa mengerjaknn kebaikan sebesar dzarrah

niscaya dia melihatnya, dan barangsiapa mengerjakan keburukan

sebesar dzarrah niscaya dia melihatnya'."

'tS *?t;r'*) ie ht * lt rJcilyt;,1r *y *
.-'5 ,iG A.|b*'a*, *'; i*11 :Jrs W ,ry
|dv ,*; {*) *'?rt * 4tj6 ti,r J';:rc-er\,;t
';b;:*i ial,lt * 4tiu's.I, J';:rt:-w.U'if X
*t *L ht * it J'yt ;.i. ,s$ I;i ,@G'dtl .4

tliti'S.yreU

7357. Dari Aisyah, bahwa seorang perempuan pernah bertanya

kepada Nabi SAW tentang haid, bagaimana mandi suci dari haid?

Beliau bersabda, "Ambillah sobeknn kain yang diberi minyak wangi
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lalu bersucilah dengannya." Perempuan itu berkata, "Bagaimana aku

bersuci dengannya wahai Rasulullah?" Nabi SAW bersabda,
"Bersucilah." Perempuan itu berkata, "Bagaimana aku bersuci

dengannya wahai Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "Berwudhulah

dengannya. " Aisyah berkata, "Aku mengetahui apa yang diinginkan

Rasulullah SAW, maka aku menarik perempuan itu dan

mengajarinya."

* 4t dL,-,ni g'; i ?tvt >-. :rt ?ili d& it *
t.^ai) -.\t'u dtqrGibl1W0q &: #hr

'it iA i;iilj" *j r)bht ,kUt "Si ,f:u.6 JL'Jt'6
",A.{ur}i'ti'f,-s,6 ;"'Jtt G 6G ;f

7358. Dari Ibnu Abbas, bahwa Ummu Hufaid binti Al Harits
bin Hazn menghadiahkan kepada Nabi SAW minyak samin, mentega,

Jan dhabb (kadal). Nabi SAW mengajak untuk memakan makanan itu
ialu dimakanlah di tempat makan Nabi SAW. Namun Nabi SAW

=eninggalkan memakannya seperti merasa jljik terhadapnya.

Sekiranya makanan itu haram tentu tidak dimakan di atas tempat

=akan beliau dan beliau tidak pula memerintahkan untuk
nemakannya.

:'; Ff a ,*r *iut *'atitt ,jG ar ,*i; u. re r
1 o, . I ta., c/ .r'.,, -.1-r- -t4 C.t $ls .* e r-*il.) ur^; ifl,'ri A;tri>6.\i

b(;; r-/l c/ c / J o,

-tA--b P- *s al,-'t tL:-, q L; ,J'",.'u dus
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y..ti,bi,f ;ya'fi 6'iJ|Jw J'At'u W *, fL W' 
u*G o; *d j* ;"f ,iG t$ti;f iI:) t$',a ok

'i!, .rfut'-?'-t- l, ,Lr:;; * {* ;'t it * ,bL'ir ,ss:

€.'rl ,s.r!, 4;i'a i ,sr\i k ''r.rt 
^'C;; * ;'r;'*

7359. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Nabi SAW

bersabd4 "Barangsiapa makan bawang merah atau bawang putih

maka sebaiknya menjauhi knmi atau menjauhi masjid kami dan duduk

saja di rumahnya." Dan didatangkan kepada Nabi SAW badr 
-Ibnu

wahb berkata: Maksudnya piring besar- beridi sayur baquul (sejenis

petai). Beliau kemudian mencium aroma tidak sedap. Beliau lalu

bertanya tentangnya maka diberitahukan bahwa ada baquul padanya.

Beliau bersabda, "Dekatkanlah ia." Mereka pun mendekatkarurya

kepada sebagian sahabat-sahabat yang ada bersamanya. Ketika

melihatnya, beliau enggan memakannya dan bersabda, "Makanlah,

sungguh alat bermunajat dengan yang kamu tidak ajak bermunaiat."

Ibnu Ufair berkata: Dari Ibnu Wahab, "Satu piring berisi

salrur." Al-Laits dan Abu Shafwan tidak menyebutkan dari Yunus

tentang kisah piring. Aku tidak tahu apakah ia berasal dari perkataan

Az-Zuhi atau bagian dari hadits.

i,t J'yr -ri'eiyt rii?i *U|*ir;ilf f i H *
6- 4?ri :.tt- ;i 6;:$ ;A G'^:iK'{i # ht *

k ti ,ii ery., tl :iu t'rti I o\it'J'J ,
L'i)t ,i 6k ,r-- i At;\e

.*F

o, t ?. ..,g/:e'Jl :l-1
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7360. Dari Muhammad bin Jubair, bahwa bapaknya Jubair bin

Muth'im mengabarkan kepadanya, seorang perempuan datang kepada

Rasuluilah SAW dan berbicara dengannya tentang sesuatu, maka

Rasulullah SAW memerintahkan suatu perintah kepadanya.

Perempuan itu berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku tidak

mendapatimu?" Beliau bersabda, "Jika engkau tidak mendapatiku

maka datanglah kepada Abu Bakar."

Al Humaidi menambahkan dari Ibratrim bin Sa'ad, "Seakan-

akan maksudnya adalah kematian."

Keteransan Hadits:

(Bab hulcum-hulatm yang dilcetahui berdasarkan dalil).

Demikian redaksi yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Dalam

riwayat Al Kasymihani menggunakan kata 'dalil' dalam bentuk

tunggal. Sedangkan dalil adalah sesuatu yang membimbing kepada

tujuan. Pengetahuan tentang dalil berkonsekuensi adanya yang

diindikasikannya. Makna dasamya dalam bahasa adalah membimbing

orang yang menginginkan tempat menempuh jalan yang

menyampaikan kep adanya.

Dalaalah atau dilaalah dalam pengertian syariat adalah

bimbingan kepada hukum sesuatu secara khusus yang tidak ada

nashnya secara khusus. Namun ia masuk dalam cakupan dalil lain

secara umum, sehingga inilah makna dari kata dalaalah (indikasi).

Sedangkan maksud kata,'dan penafsirannya', adalah menjelaskarurya,

1'aitu mengajarkan orang yang diperintah tentang tata cara apa yarLg

fiperintahkan kepadanya. Makna inilah yang diisyaratkan oleh hadits

iedua dalam bab ini.

Dari judul bab, dapat disimpulkan penjelasan tentang pendapat

-.ang terpuji, yaitu yang diambil dari hadits yang dinukil akurat dari

\abi SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatannya, secara

:ekstuai marlpun isyarat, termasuk istinbath (analisa hukum).
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F, ']1 *t * ?o' ,,r:a 4, 'pi tii lr,rati sAW tetah

mengabarkan tentang masalah laila). Dia ingin mengisyaratkan

hadits pertama dalam bab ini. Maksudnya, firman Allah dalam suratr

Az-Zatzalah ayat 7 -8, i t- ,7 6:)'5 ,)W ,F" u:t ,lo i- r? a::'t ,)ry M W
(Barangsiapa mengerjakan kebaikan sebesar dzatah pun niscaya dia

alran melihat [balasan]nya, dan barangsiapa yang mengeriakana

keburukan sebesar dzarrah pun niscaya dia aknn melihat

[balasanJnya) berlaku umum bagi pelaku dan perbuatannya. Ketika

Nabi SAW menjelaskan hukum memelihara kuda serta keadaan

pemilikny4 lalu beliau ditanya tentang keledai, maka beliau

mengisyaratkan bahwa hukum keledai, hukum kuda, dan hukum

lainny4 masuk dalam cakupan umum ayat itu.

'wb.ir 9t'&j # XU' & 4, ,yi (Nabi SAW ditanya tentans

dhabb).Imam Bukhari ingin mengisyaratkan hadits ketiga dalam bab

ini. Maksudnya, penjelasan hukum persetujuan Nabi SAW dan ini

menghasilkan hukum pembolehan sampai didapatkan faktor luar yang

me,malingkannya kepada yang lain.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah tentang kuda untuk tiga orang.

Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang jihad. 
.

$ lOttanya). Maksudnya, Nabi SAW. Namapenanyatentang

itu mungkin adalah Ash-Sha'sha'atr bin Muawiyah paman dari Al
Ahnaf At-Tamimi. Haditsnya dalam hal itu diriwayatkan An-Nasa'i

dalam At-Tafsir dan dinyatakar shahih oleh Al Hakim. Redaksinya,

Jli;-,.*ll:i,)W,F-'6|J:tti'$ *t * in'& 4t *U$
,f * ,6t &1r i,f ;uf 6 :Jts -gjii*tr fi (Atil datang kepada

Nabi SAW dan altru dengar beliau bersabda, "Barangsiapa

mengerjalran kebaikan sebesar dzarrah niscaya dia aknn melihat

fbalasanJnya -hingga akhir surah-. Beliau bersabda, "Aku tidak

peduli bila tidak mendengar selainnya. Culatplah bagiht, cakuplah
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bagilw ') Ibnu Baththal menyebutkan dari AI Muhallab bahwa hadits
ini adalah dalil yang menetapkan qiyas. Tetapi pernyataan ini perlu
ditinjau kembali seperti telah disitir ketika menjelaskan hadits ini pada

pembahasan tentang jihad. Begitu pula saya telah mengisyaratkannya
dalam bab pengajaran Nabi SAW terhadap umatnya.

Kedua, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Yahya,
dari Ibnu Uyainah, dari Manshur bin Shafiyah, dari ibunya. Dalam
rirvayat AbuDzar,Yahya disebutkan tanpa nasab, namun sikap Ibnu
-\s-Sakan menunjukkan dia adalah Ibnu Musa Al Batkhi. Ini telah
diisyaratkan pada pembahasan tentang thaharah (bersuci). Al
Kullabadzi dan orang-orang mengikutinya seperti Al Baihaqi,
menegaskan dia adalah Ibnu Ja'far Al Baikandi.

)W e (Dari Manshur). Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam
'etrab Al Mustakhraj melalui Al Humaidi dan Abdurrahman (bapak
,iari Manshur tersebut) dikatakan bahwa dia adalah Ibnu Thalhah bin
-\l Harits bin Thalhah bin Abi Thalhah bin Abdu Ad-Dar A1 Abdari

-\l Hajabi, seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang
'laid. Sementaf,a yang tercantum di tempat ini adalah Manshur bin
-\bdunahman bin Syaibah. Gurunya adalah kakek Manshur dari pihak
rbunya. Sebab nama ibunya adalah Shafiyah binti Syaibah bin Utsman
'rin Abi Thalhah Al Hajabi. Atas dasar ini, maka harus dituliskan Ibnu
S1'aibah (bukan bin Syaibah) dan posisinya dalam kalimat disamakan
Jengan kata Manshur bukan disamakan dengan kata Abdurrahman.
\ampaknya, Al Karmani telah mencermati hal ini dengan baik.
{.emudian Shafiyah dan bapaknya masih tergolong sebagai sahabat
\abi SAW.

:erempuan bertanya pada Nabi SAW). Demikian redaksi yang dia
sebutkan di awal, kemudian dia berpindah kepada sqnad kedua.

\fuhammad bin Uqbah (guru Imam Bukhari) dalam sanad kedua
*ialah Asy-Syaibani yang nama panggilannya Abu Abdullah seperti
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yang ditegaskan oleh Al Kullabadzi. Al Mizzi menyebutkan bahwa

namapanggilannya adalah Abu Ja'far, seorang ulama Kufah.

Abu Hatim berkata, "Dia tidak masyhur." Tetapi pemyataan

ini disanggah karena disamping hnam Bukhari, riwayatnya telatr

dinukil juga oleh Ya'qub bin Sufyan, Abu Kuraib, dan lain-lain serta

dinyatakan tsiqah oleh Mathin, Ibnu Adi, dan yang lain.

Ibnu Hibban berkata, "Dia meninggal pada tahun 215 H.-

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia termasuk guru awal Imam

Bukhari. Dia tidak memiliki riwayat dalam htab Shahih Bukhari

selain di tempat ini seperti disebutkan Al Kullabadzi. Akan tetapi

pernyataannya disanggah karena dia memiliki riwayat di tempat lain

seperti disebutkan pada pembahasan tentang shalat Jum'at. Lalu satu

lagi pada pembahasan tentang perang Al Muraisi'. Kemudian ketiga

haditsnya ini --{alam kutipan Imam Bukhari- memiliki pendukung.

Imam Bukhari tidak pernah menukil haditsnya secara tersendiri. Akan

tetapi beliau menyebutkan isi haditsnya di tempat ini sesuai dengan

redaksinya. Redaksi Ibnu Uyainah telah disebutkan pada pembahasan

tentang thaharah (bersuci). Sudah disebutkan pula bahwa nama

perempuan yang bertanya adalah Asma' binti Syakal. Namun menurut

sebagian ulama nama bapaknya selain itu seperti telah disebutkan

bersama semua penj elasan haditsnya.

Ibnu Baththal berkata, "Perempuan yang bertanya tidak

memahami maksud Nabi SAW, karena dia belum mengetahui bahwa

membersihkan tempat darah dengan sobekan kain disebut wudhu

(bersuci) bila disertai penyebutan darah dan kotoran. Dikatakan

seperti itu karena termasuk perkara yang jika diungkapkan secara

terang-terangan akan membuat malu. Namtur Aisyah memahami

maksudnya, lalu dia menjelaskannya kepada perempuan itu apa yang

belum dipahaminya. Kesimpulannya, pemahaman terhadap kalimat

global terkait dengan faktor-faktor penjelasnya, dan pemahaman orang

berbeda-beda dalam mengetahuinya.
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Para ulama ushul telah mendefinisikan mujmal (global)

sebagai sesuatu yang tidak jelas indikasinya. Ia bisa terjadi pada kata

runggal seperti kata al quruu' yang bisa bermakna suci dan haid

sekaligus, bisa juga te{adi pada kalimat seperti kalimat 'atau diberi

maaf oleh orang yang ditangannya ada hak ikatan pernikahan', dimana

ia mencakup suami dan wali sekaligus. Termasuk dalam kata tunggal

adalah nama-nama syar'i seperti firman Allah dalam surah Al Baqarah

a;-at 183, ?Q, # '$ lOiwaiibkan atas kamu berpuasa). Ada

vang mengatakan, ini adalah mujmal karena bisa mencakup semua

Duasa. Akan tetapi dijelaskan dengan firman Allah dalam surah Al
Baqarah ayat 185, O6j ,4i (Bulan Ramadhan). Serupa dengannya

radits pada bab di atas, yaitu sabda beliau SAW, €.*7 (Bersucilah).

Fenj elasannya disampaikan kepada perempuan bertanya berdasarkan

apa yang dipahami Aisyah RA, dan beliau disetujui atas

pemahamannya itu."

Ketiga, hadits Ibnu Abbas.

'# 
?t (Jmmu Hufaid). Namanya adalah Hudzaifah binti Al

Haritsah Al Hilaliyah, saudara perempuan Maimunah Ummul
\lukminin, dan dia adalah bibi dari Ibnu Abbas serta bibi Khalid bin

-\l Walid. Nama ibu masing-masing dari keduanya adalah Lubabah.

(a\ 
lOan Adh-Dhabb). Kata adhabban adalah bentuk jamak

,1ari kata dhabb. Dalam riwayat Al Kasl,rnihani disebutkan dengan

-ntuk tunggal.

;dU geperti jijik terhadapnya).

iiasymihani dengan redaksi,'i (Terhadapnya).

:edaksi, u(i S (Dimakan). Penjelasan hadits

:ada pembahasan tentang makanan.

Keempat, hadits Jabir tentang makan

--arvang putih.

Dalam riwayat A1

Demikian juga dalam

ini sudah dipaparkan

bawang mereka dan
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|ti;ys 1U*daklah duduk). Dalam riwayat Al Kasymihani, "rt

|tfi. gtou hendaklah duduk).

W gy 7i'i: ,:ts :arpt'^Sft (Didatangkan badr, Ibnu t{ahb

berkata: Maksudnya piring besar). Bagian ini dinukil secara maushul
melalui jalur yang disebutkan di awal hadits.

ifi o,g y._t bi f dl6:;.p (Mereka mendekatkannya kepada

sebagian sahabat-sahabat beliau yang hadir bersamanya).lni dinukil
dari segi maknanya, karena redaksi Nabi SAW adalah, ai g\.A;;
(Delmtlan ia kepada Abu Ayyub). Seakan-akan periwayat tidak ingat
nirma orang yang dimaksud sehingga cukup disebutkannya secara

garis besar. Kalau dikatakan Nabi SAW tidak menentukan salah satu

sahabatrya maka di sini te{adi pengalihan. Sebab seharusnya adalatr,

kepada sebagian sahabatku. Hal ini memperkuat bahwa kalimat ini
berasal dari periwayat, yaitu redaksi sesudahnya,'^ri o'g (yang hadir

bersamanya).

t$Sl 6f 'oTi t:Ji (Ketika beliau melihatnya tidak suka

memakannya). Orang yang tidak suka di sini adalah Abu Ayyub.
Dalam kalimat ini terdapat bagian yang dihapus dimana seharusnya
adalah, ketika beliau melihat Nabi SAW tidak mau makan dan
diperintahkan didekatkan kepadanya, maka dia tidak suka
memakannya. Atau mungkin disebutkan, ketika beliau melihatnya
tidak makan sesuatu darinya maka beliau tidak suka memakannya.
Seakan-akan Abu Ayyub berdalil dengan cakupan umum dari firman
Allah dalam surah Al Ahzaab ayat Zt, iVi ilr )yi G.'5: tS 'A
"zi; 

ls"rungguhnya telah ada pada [diriJ Rasulullah itu suri teladan

yang baik bagimu), untuk menunjukkan pensyariatan mengikuti beliau
dalam segala perbuatannya. Ketika Nabi SAW tidak mau makan
sayuran itu maka beliau pun tidak mau memakannya. Akhirnya, Nabi
SAW menjelaskan kepadanya sisi kekhususan dirinya. Nabi SAW
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bersabda, ,f,3 X ,r qrsi ,ll(SunSSuh alu bermunajat kepada yang

kamu tidak bermunajat kepadanya).

Disebutkan dalam iwayat Muslim dari hadits Abu Ayyrb,
seperti sebelumnya dalam penjelasan hadits ini di bagian akhir
pembahasan tentang shalat, sebelum pembahasan tentang Jum,at, ,il
srb G53i'oi U6t lSunggah aku khawatir menyakiti sahabatku).

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, )tt a?;$,, b \FiLi ;\
i*r,fri (Sesungguhnya aku malu terhadap malaikat Allah, tetapi

ia tidak haram).

Ibnu Baththal berkata, "Kalimat 'dekatkanlah ia, adalah nash
yang membolehkan makan. Demikian pula perkataan, ,sungguh aku
bermunajat ..;'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah membahas apa yang
saya sebutkan sebelumnya.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil tentang keutamaan malaikat
atas manusia, tetapi ini perlu ditinjau lebih lanjut, sebab maksudnya
adatah malaikat yang diajak berbicara oleh Rasulullah SAW saat turun
membawa wahyu, dan kebanyakannya adalah Jibril. Adanya dalil
1-ang menunjukkan keutamaan Jibril atas orang seperti Abu Ayyub
idak menunjukkan bahwa malaikat lebih utama dari orang di atas
daripada Abu Ayyub. Terutama jika dia adalah seorang nabi. Tidak
nenjadi keharusan pula, adanya keutamaan sebagian individu atas

iang lain, menunjukkan keutamaan jenis secara keseluruhan.

f it 
',:tti 

(Ibnu Ufair berkata). Dia adalah Sa,id bin Katsir

iin Ufair, dinisbatkan kepada kakeknya, dia termasuk guru Imam
3ukhari, dan dia telah menegaskan mendengar langsung dari gurunya
:ri di tempat-tempat yang telah saya sitir sebelumnya. serain itu, dia
.,',,engutip riwayat di tempat ini menurut redaksinya (Ibnu ufair). Lalu
ia menyebutkan dari Ahmad bin shalih yang dikutip di tempat ini
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sebagian darinya dan ditambahkan di tempat itu dari Al-Laits dan Abu

Shafwan, dan sebagian darinya lagi secara mu'allaq. Saya telah

paparkan di tempat tersebut para periwayat yang menukil keduanya

dengan sanad maushul.

Kelima, hadits Jubair bin Muth'i* y*g diriwayatkan dari

Ubaidillah bin Sa'ad bin Ibrahim, dari bapalarya dan pamannya, dari

bapak keduanya, dari bapaknya, dari Muhammad bin Jubair.

Pamannya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibratrim bin

Abdunahman bin Auf.

Ad-Dimyathi berkata, "Ya'qub meninggal tahun 208 H, dan

dia lebih muda dari saudaranya yang bemama Sa'ad. Riwayatnya

dinukil oleh Imam Bukhari dan tidak dikutip Imarn Muslim. Namun

keduanya sep akat mengutip riwayat saudaranya."

Sebagian yang menukil perkataarurya me,ngira kata ganti pada

kata 'saudaranya' kembali kepada Ya'qub. Maknanya, Imam Bukfiari

dan Muslim sepakat mengutip riwayat Sa'ad. Kemudian mereka ini
menyanggah karena kenyataan menyelisihinya. Akan tetapi yang'

benar bukan seperti dugaannya, .dan sanggahan ini tidak berdasar,

sebab kata ganti itu kembali kepada Sa'ad, dan yang disepakati Imam

Bukhari dan Muslim untuk dikutip riwayatnya adalah Ya'qub. Kata

ganti pada perkataannya itu kembali kepada yang terdekat yaitu Sa'a{
bukan Ya'qub yang mengutip riwayat ini darinya. Lalu bapak dan

pamarulya sama-sama menukil dari bapak keduanya.

*1'at ;y'oi 1a olr* o s e or ang p erempuan). Penj elasannya sudah

dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar Ash-

Shiddiq, dan bahwa perempuan ini tidak disebutkan namanya.

etJ.l C $iJ,it ':rj (Al Humaidi menambahknn kepada kami

dari lbrahim). Maksudnya, sanad sebelumnya dan redaksi seluruhnya

serta yang ditambahkan yaitu redaksi, C:r9iir ,* 6n (Seaknn-akan

malrsudnya adalah kematian). Telah disebutkan pada pembahasan
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rentang keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan redaksi, gV

*;" 'i 6t;.; ut:ta 'rrj ar * ii. 'tb,i, a_*t (At Humaidi dan

Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami keduanya

berkata, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada ka,mi), lalu

disebutkan redaksi selengkapnya, dan di dalamnya terdapat tambahan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila Imam Bukhari

mengatakan, 'dia menambahkan kami' dan 'dia menambahkan kepada

kami', begitu pula 'dia menambahkanku' dan 'dia menambahkan

kepadaku', dan diikutkan padanya 'dia berkata kepada kami' dan 'dia

berkata kepadaku', serta yang sepertinya, maka ia sama seperti

perkataannya, "Diceritakan kepada kami", dalam arti beliau mengutip

riwayat itu dengan mendengar langsung dari gurunya. Sebab Imam

Bukhari tidak memperbolehkan meriwayatkan dan sistim ijaazah

lpemberian izin). Letak penolakan adalah ketika perkataan itu

mengisyaratkan makna umum. Lalu ditemukan di tempat 'dia

menambahkan kepada kami' menggunakan redaksi 'dia menceritakan

kepada kami'. Ini tidak menolak kemungkinan beliau

memperbolehkan dalam ijaazah untuk dikatakan, 'Dia berkata kepada

kami' dan tidak memperbolehkan dikatakan, 'dia menceritakan

kepada kami'.

Ibnu Baththal berkata, 'Nabi SAW berdalil dengan makna

latrir perkataan perempuan itu, 'Jika kamu tidak mendapatiku', bahwa

maksudnya adalah kernatian, maka beliau SAW pun

memerintahkannya untuk mendatangi Abu Bakar. Seakan-akan

pertanyaarrnya beriringan dengan suatu keadaan yang dipahami

darinya hal itu, meski dia tidak tidak mengucapkan dengan lisannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itulah yang diisyaratkan dalam

ralur tersebut di tempat ini, dimana disebutkan, ottt e 6k
tkaknn-akan dia memaksudkan kematian). Namun perkataawrya, '0'd,

,ri i Qika alat tidak mendapatimu) lebih umum dari penafian
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keadaan hidup dan keadaan mati. Sedangkan petunjuk kepadanya

unfuk mendatangi Abu Bakar sesuai dengin cakupan umum tersebut.

Perkataan sebagian mereka, "Ini menunjukkan Abu Bakar

adalah khalifah sesudah Nabi SAW", maka pernyataannya benar, tapi

hanya sebagai isyarat bukan pernyataan tekstual. Ia tidak bertentangan

dengan penegaian Umar bahwa Nabi SAW tidak menunjuk pengganti.

Karena maksudnya adalah penafian adanya pernyataan tekstual.

Al Karmani berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan judul bab,

bahwa ia dijadikan dalil khilafah Abu Bakar. Kesesuaian hadits

sebelumnya adalah dijadikan dalil bahwa malaikat terganggu oleh bau

yang tidak sedap."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan kedua ini,perluditeliti
kembali, karena pada sebagian jalur hadits disebutkan, Gl,i;i iS -bU,lt illi

?:ti ;. q a\t;;- b $ursguh malaikat terganggu oleh apa yang

mengganggu anak keturunan Adam). Ini adalah hukum yang diketahui

berdasarkan nash. Sementara judul bab adalah hukum yang diketahui

berdasarkan istidlal (analisa dalil). Apa yang dikatakan tentang

khilafah Abu Bakar, adalatr pernyataan yang benar, berbeda dengan

pernyataan kedua ini. Sedangkan apa yang aku isyaratkan tentang dalil
Abu Ay1.ub tentang tidak disukainya makan bawang berdasarkan

perbuatan Nabi SAW yang tidak mau memakannya, bahwa ia ditinjau
dari keumuman untuk meneladani beliau. Ini lebih dekat dari apa yang

dikatakan.
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25. Sabda Nabi sAW,;A ,f i4, 6( $U I ,,Jangan kamu

bertanya tentang sesuata kepada ahli kitab."

: o. t-r. tl.,.t . . zo o1, ./ to te,teA) t>J>{- il-)W e F}l y # ,*-

:\? ?:bi o orr ,t!:Jui t}\r * ;it ,$-NL.-,1:j',

; -A; ? g 4s ,q6r $f '* oi|r;:-';))t;Ar

7361. Dai Az-Zuhi, Humaid bin Abdurrahman mengabarkan

kepadaku, dia mendengar Muawiyah bercerita kepada sekelompok

Quraisy di Madinah, lalu disebutkan tentang Ka'ab Al Ahbar, maka
dia berkata, "Sungguh dia adalah orang paling jujur di antara mereka

iang menceritakan tentang ahli kitab, tetapi meski demikian kami
:etap menemukan kedustaan pada dirinya."

*.t}t. itrrSt r'r3A 7qt $i ok ,JG ,;; G.i *
,'i")'*r.-h, ,v ^ti;,i6 .?y-,yr J^tr *rtu r#'i;;:,

.t',:Si 6s !u:tZ,l ,ti';:, |i;!<i \:'q6i ;^*t ry:r;'t
a,lr .(c.(ir JJi st

7362. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Orang-orang ahli kitab
:lasa membaca Taurat dalam bahasa Ibrani, lalu mereka

=enafsirkannya dalam bahasa Arab kepada pemeluk Islam. Maka
Lasulullah SAW bersabda, "Jangan knmu membenarkan ahli kitab
.un jangan pula mendustakan mereka, tetapi katqkanlah, 'Kami

:eriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa
,ang diturunkan kepada kamu'."

.^ { oi,.,lFt qr)t f
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,jG qz A
dIlr-.l:)

,)i :t )';', J,iif ,s,$ &gt:i ,r q6.'st JLf i'i*
'$i "o('5'* '$3 ,:,..i- t ChL.t '{ri:* .,G;lr *: * hr

'a'f 6ui ,q6t'd"i-trfft';t*t lt;,g tSf. 
7tS,tr

r Pt'n'€;c 6 €t+r'\l ,i1) tk y..rrlfl. i' +
'\it Jii qrt * &u)J.,r'fr, c.i, c i,t, ,'t r'nitx

7363. Dari Ubaidillah bin Abdillah, bahwa Ibnu Abbas RA

berkata, "Bagaimana kamu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu

sementara kitab kamu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW lebih

baru, kamu membacanya dalam keadaan murni tanpa ada campuran

apa pun. Ia telah menceritakan kepada kamu bahwa ahli kitab telah

mengganti kitab Allah dan merubahnya. Mereka menulis A1 Kitab

dengan tangan-tangan mereka dan mereka berkata ia berada dari Allah

untuk menukarnya dengan harga yang sedikit. Tidakkah mencegatt

kamu ilmu yang kamu dapat, untuk bertanya kepada mereka? Tidak,

demi Allah kami tidak pernah melihat di antara mereka seseorang

yang bertanya kepada kamu tentang apa yang diturunkan kepada

kamu."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Jangan tanya ahli kitab tentang

sesuatu. ') Judul bab ini adalah redaksi hadits yang diriwayatkan oleh

Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan Al Bazzar, dari hadits Jabir,

bahwa Ibnu Umar datang kepada Nabi SAW membawa kitab yang

didapatkarurya dari sebagian ahli kitab, lalu Umar membacakannya

kepada Nabi SAW, maka beliau SAW marah, lalu bersab da, |?e W

,r;tj3;;it p*,\i *.'iJ*\'q'€rr* :d c"iiut t ta; iw. ya.

t,

,
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,#"bi \ *..s 6 b og A:;,"oi i ,r*, { *$,ig"ossrh aku tetah

membawa kepada kalian dalam keatiaan putih bersih. Jangan knlian
tanyai merekn tentang sesuatu, agar jangan sampai mereka
mengabarkan kebenaran lalu kalian mendustakannya, atau kebatilan
lalu kalian membenarkannya. Demi yang jiwaku berada di tangan-
)'{ya, sekiranya Musa itu masih hidup, tidaktah layak baginya kecuali
mengilattiku).

Para periwayat hadits tergolong tsiqah kecuali pada Mujalid
terdapat kelemahan. AlBazzar meriwayatkan pula dari jalur Abdullah
bin Tsabit A1 Anshari, bahwa Umar menyalin lembaran Taurat, maka
Rasulullah SAw bersabda, ",A f y$t Sat $U \ googon kalian

bertanya sesuatu kepada ahli kitab). Namun dalam sanad-nya
terdapat Jabir Al Ju'fi, seorang periwayat yang lemah. Imam Bukhari
menggunakan redaksi ini sebagai judul bab karena kebenarannya telah
dibuktikan hadits shahih.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Huraits bin Zhahir dia
berkata: '&rtii t:tvf u:t €1:4EA';fti./tlsjr Sti $U r :.ilr iF j6

Y*. $:tA'r(',h tij*li (Abduttah berkata, "Jangan kalian bertanya

sesuatu l<epada ahli kitab, karena sesungguhnya mereka tidak bisa
memberi petunjuk kepada kalian, bahkan mereka telah menyesatkan

diri-diri merekn, bisa saja knmu mendustakan kebenaran atau
memb enar kan keb at il an.")

Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan melalui jalur ini dengan

redaksi, '* ti.X bi rtt* 't6't'€t{-U "#g ,:€ C ?4t S;i tfr:.i t
P*r ri*l jt llangan kalian bertanya tentang sesuatu kepada ahli

iitab, karena sesungguhnya mereka sekali-kali tidak memberi
petunjuk kepada kalian, dan mereka telah sesat. Bisa saja kalian
mendustakan kebenaran atau membenarkan kebatilan). Sanad riwayat
ni memiliki derajat hasan.
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Ibnu Baththal berkata mengutip dari Al Muhallab, "Larangan

ini hanya berkenaan dengan menanyai mereka tentang apa yang tidak

memiliki nash, sebab syariat kita telah mencukupi. Jika tidak

didapatkan nash maka menganalisa dalil sudah mencukupi daripada

menanyai mereka. Tetapi tidak masuk dalam larangan, menanyai

mereka tentang berita-berita yang membenarkan syariat kita, serta

berita-berita umat sebelumnya. Mengenai firman Allah dalam suratr

Yuunus [10] ayat 94, |!ti) b e$t ti:lX ;ilr Sll'a (Tanyalwnlah

kepada orang-orang yang membaca Kitab sebelum l<amu), maksudnya

adalah orang yang beriman di antara mereka. Sementara larangan

berkenaan menanyai orang-orang yang belum beriman. Mungkin juga

perintah bertanya berkenaan dengan urusan-urusan tauhid, kerasulan

Muhammad SAW, dan yang sepertinya. Sementara larangan

berkenaan dengan yang lain."

o6Jl I SSl llOu Al Yaman berkata). Demikian redaksi yang

disebutkan oleh semua periwayat, dan saya belum me,nemukan

menggunakan redaksi, ti:ti (Diceritakan kepada trami). Abu Al

Yaman sendiri adalah guru Imam Bukhari. Maka mungkin Imam

Bukhari menerima hadits ini dari gurunya dalam majlis mudzalmrah

(pembahasan hadits) atau dia sengaja tidak menggunakan redaksi

'menceritakan' karena ini adalah atsar yang tidak sampai pada

sahabat. Mungkin juga ini termasuk riwayat yang tidak sempat dia

dengar langsung dari gurunya. Kemudian saya dapati Al Ismaili

meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Ath-Thayalisi, dari Imam

Bukfiari, dia berkata: Abu Al Yaman menceritakan kepada kami.

Melalui jalur ini diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim, lalu dia

menyebutkannya. Dengan demikian jelaslatr hadits ini dia dengar

langsung darinya dan kemungkinan kedua menjadi kuat. Selanjutkan

saya mendapati dalam l<rtab At-Tarikh Ash-Shaghir karya Imam

Bukhari, dia berkata, gtl,;ir i Ca:b (Abu Yaman menceritakan kepada

lrami).
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,>-?t * U.'# (Uumaid bin Abdurrahmaz). Maksudnya,

fUru e,rf.
.-, .. lti"SG V (Dia mendengar Muawiyah). Maksudnya,

bahwasanya dia mendengar Muawiyah. Penghapusan kata

'bahwasanya' banyak terjadi dalam percakapan bahasa Arab.

f"j 
'n &r1 6"tt tompok quraisy). Saya belum menemukan

keterangan tentang mereka.

$-Nu: (Di Madinah). Maksudnya, ketika Muawiyah

menunaikan haji di masa kfiilafahnya.

9*( b o'6 q gungguh dia orang paling jujur). Dalam

riwayat lain disebutk an, 61bt';,; 1f"r-otuk orang pating jujur).

yqi' )rt r 'rti:";i- iitt ;:s,$ :1:F (Mereka yans

menceritakan dari ahli kitab). Maksudnya, ahli kitab sebelumnya,

mencakup Taurat dan shuhuf. Dalam riwayat Adz-Dzuhali dalam

krtab Az-Zuhriyaat dari Abu Al Yaman melalui sanad ini, "Mereka

saling menceritakan."

qr63t )# iA (Mendapati kedustaan padanya). Maksudnya,

pada sebagian yang dikabarkan kepada kami menyelisihi kenyataan.

Ibnu At-Tin berkata, "Ini mirip dengan perkataan Ibnu Abbas

berkenaan dengan Ka'ab tersebut, 'Dia menggantinya sendiri sehingga

terjerumus dalam dusta'. Maksud 'mereka yang menceritakan' adalah

orang-orang seperti Ka'ab yang berasal dari ahli kitab lalu masuk

Islam. Mereka ini biasa merrceritakan tentang ahli kitab. Demikian
pula mereka yang mempelajari kitab-kitab mereka lalu menceritakan

apa yang ada padanya. Barangkali mereka seperti Ka'ab, hanya saja

Ka'ab lebih mendalam pengetahuannya di antara mereka, dan paling

mengerti perkara yang mesti dihindari."
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Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat berkata "Maksud
Muawiyah, dia (Ka'ab) terkadang salah dalam perkara yang

dikabarkannya, bukan berarti Ka'ab adalah seorang pendusta. Hanya

saja terdapat dalam kitab mereka kedustaan disebabkan mereka telah
mengganti dan merubahnya. "

Iyadh berkata, "Kata 'dusta' itu bisa saja kembali kepada At
Kitab dan bisa juga kembali kepada Ka'ab serta kepada ceritanya.

Meski tidak dimaksudkan menuduhnya sengaja berdusta. Sebab dusta

tidak dipersyaratkan kesengajaan. Bahkan, artinya adalah

mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Tentu saja ini
tidak bermakna tuduhan dusta bagi Ka'ab."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Maknanya, sebagian yang dikabarkan
Ka'ab tentang ahli kitab ternyata dusta, bukan berarti Ka'ab sengaja

berdusta, karena Ka'ab sebenamya termasuk sebaik-baik rahib.
Namanya adalah Ka'ab bin Mati' bin Amr bin Qais, berasal dari
keluarga Dzi Ra'in -dan sebagian mengatakan Dzi Kala'- Al
Himyari. Ada pula yang mengatakan selain itu tentang nirma kakeknya
dan nasabnya. Dia diberi nilma panggrlan Abu Ishaq. Pada masa Nabi
SAW, dia telah dewasa dan beragama Yahudi serta pandai tentang
kitab mereka hingga disebut Ka'ab lautan ilmu dan Ka'ab Al Ahbar.
Dia masuk Islam di masa Umar dan sebagian mengatakan di masa

khilafah Abu Bakar. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia masuk
Islam pada masa Nabi SAW dan hijrahnya terjadi lebih akhir. Tetapi
pe,ndapat pertama lebih masyhur. Sedangkan pendapat kedua
dikemukakan oleh Abu Mushir dari Sa'id bin Abdul Aziz.

Ibnu Mandah mengutipnya dengan sanad-nya dari jalur Abu
Idris Al Khaulani. Dia tinggal di Madinah dan turut dalam peperangan

melawan bangsa Romawi di masa khilafah Umar. Selanjufirya dia
pindah ke Syam di masa khilafah Utsman hingga meninggal pada di
Himsh masih dalam masa pemerintahan Utsman tahun 32 atau32 atau.

34 H. Namun kebanyakan menyebutkan tahun 32H."
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Ibnu Sa'ad berkata, "Ketika orang-orang menyebut nama
Ka'ab kepada Abu Darda', maka dia berkata, 'sungguh pada putra
seorang perempuan Himyar terdapat ilmu yang sangat banyak."

Sa'ad meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Jubair bin
Nufair, dia berkata: Muawiyah berkata, "Hanya saja Ka'ab Al Ahbar
adalah seorang ulama, sungguh dia memiliki ilmu seperti lautan, dan

sungguh kami telah mengabaikannya."

Dalam kitab Tarikh Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah,

dari jalur Ibnu Abi Dzl'b, bahwa Abdullah bin Az-Zubair berkata,

"Tidak ada yang aku dapatkan sesuatu dalam kekuasaanku melainkan
hal itu telah diberitakan kepadaku oleh Karab sebelum itu terjadi."

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah RA.

*'|r, W::fr-: *)t',surirtth o1i7- ?4t 'J* ott (Ahti kitab

biasa membaca Taurat dalam bahasa Ibrani lalu mereka

menafsirkannya dengan bahasa Arab). Sudah disebutkan dengan

sanad dan redaksi ini dalam tafsir surah Al Baqarah. Atas dasar ini
maka maksud ahli kitab adalah Yahudi. Akan tetapi hukum ini berlaku
umum dan mencakup Nasrani.

'ei.Jkt ri v$j' yi gi:tai I (Jangan kamu membenartran ahti

kitab dan jangan mendustalmn mereka).Ini tidak bertentangan dengan

hadits pada judul bab, karena yang dilarang adalah bertanya dan di
sini dilarang membenarkan dan mendustakan. Pada keadaan kedua ini
dipahami untuk kondisi dimana ahli kitab yang memulai
menyampaikan berita. Sudah disebutkan sisi larangan tentang
membenarkan dan mendustakan dalam tafsir surah Al Baqarah.

Kedua, hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui Musa
bin Ismail, dari Ibrahim, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin
Abdullah. Ibrahim yang dimaksud adalah Ibnu Sa'ad bin Ibrahim.
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:A f yqi' 'Jbi bfw ,i! (Bagaimana kamu menanyai ahti

kitab tentang sesuatu). Penjelasannya sudah dipaparkan pada

pembahasan tentang kesaksian. Dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu
Abbas yang dikutip Ibnu Abi Syaibah dari kitab-kitab mereka

disebutkan, ?4t LOi 6ttob paling baru). Dalam riwayat Ikrimah

disebutkan, lu,'4t 'AtLOi 1, l'5 €*:(Sementarapadakamu
kitab Allah ydng merupakan kitab paling baru datang dari Allah).
Penjelasan makna 'paling baru' ini telah dibahas sebelumnya dan akan

dijelaskan kembali.

€W- 11 graak mencegah kamu).Ini adalah pertanyaan yang

dihapus kata tanya berdasarkan apa yang sebelumnya pada

pembahasan tentang kesaksian dengan redaksi, tstl{ I '3i lfiaatmn
menghalangi lmmu).

t'e* fp (Dari menanyai mereka). Dalam riwayat Al
Kasyrrihani disebutkan dengan redaksi, 'er* fi (Dari saling

bertanya kepada mereka).

26. Tidak Disukainya Perselisihan

,*t it\t ,* ltJ?r,.ru,iu Htl' + / 7''Y; r
* t Jtt .& t:;:*'&y,tl.,:€F'JGr c' oiVt t :tSi;r.

.ey,-,.,*1t'"b'* lt
7364. Dari Jundab bin Abdillah Al Bajali, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Bacalah Al Qur'an selama hati kalian
menyatu, apabila knlian berselisih, maka berdirilah darinya."
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Abu Abdillah berkat4 "Abdurrahman mendengar dari
Sallam."

f:'i;t iti '&) -. \t 'u bt'J';:_, Lf "l,r * ; *:& ;r
* t Js .^u t;* &; tip ,€* il;"d*i " 

,-,V,

* otk I ,1i:"; 'r?\t o\)b * o',lrs ,y n-i li:,.I,r
&3*:-ht * Ct*o:&

7365. Dari Jundab bin Abdillah, batrwa **r*r* SAW
bersabda, "Bacalah Al Qur'an selama hati kalian menyatu, apabila
lralian berselisih maka berdirilah darinya."

Abu Abdillatr berkata: Yazid bin Harun berkata: Dari Hanur
AI A'war, Abu Imran menceritakan kepada karni, dari Jundab, dari
Nabi SAW

,4t A JG- *,r;v\t J* Ct'*; a ,Jv ,& ;.t *
t:rt;, J iq E Gt'{' ,io'-,-,tlJr'; ';L *'i?l
iryi &), fr *3 ;r'\t * Ct "ot ,'; iG .;:rx.

U|** ti*a,t rr:;,1 Jrf 'Jl6 .lti *q t# .Lr;sr

trte' I c.q *3 {J; h, * n' j-, n *<;- gi} ,J"i
+ J .y6 urtt \'fi fu '#,lv t; j:rr- U &r,;u.

.grri,J$'fLj{;.vht * C,
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u. Jc 6 i:I)r ,F i-:')t "ot i* f& i;.t ir(, .irr \3, jt,

b ac*t '.ru) '# '}i-'oi ';3 *:, ,1, \t .* at Ji,
'4rff.*L

7366. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW
menjelang wafaL dia berkata: --di rumah saat itu terdapat beberapa

laki-laki, di antara mereka Umar bin Al Khaththab-beliau bersabda,
"Marilah aht aiiskan untuk kalian satu tulisan yang kalian tidak
alrnn tersesat selamanya. " IJmar berkata, "sesungguhnya Nabi SAW
sedang sakit parahdan pada kalian ada Al Qur'an. Cukuplah bagi kita
kitab Allab-" Maka terjadi perselisihan penghuni rumah. Mereka
berseteru, sebagian mengatakan: Dekatkan padanya (alat tulis) agar

Rasulullah SAW menulis untuk kalian tulisan yang kalian tidak
tersesat sesudahnya, dan sebagian lagi mengatakan seperti pendapat

Umar. Ketika mereka telah banyak ribut dan berselisih di sisi Nabi
SAW maka beliau bers abda, " B erdirilah darilat. "

Llbaidilah berkata: Ibnu Abbas biasa berkata, "sungguh
bencana di atas semua bencan4 terhalangnya Rasulullah SAW
daripada me,lrulis tulisan ifir rmtuk mereka disebabkan perselisihan dan

kegaduhan metreka."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak disulminya perselisihan). Maksudnya, dalam
hukum syariat, atau sesuatu yang lebih luas dari itu. Judul bab ini
tidak tercantrm dalam riwayat Ibnu Baththal sehingga haditsnya
masuk kategori larangan dalam konteks pengharaman. Penjelasannya,

hukum perintah untuk berdiri ketika berselisih dalam Al Qur)an
adalah anjuran, bukan mengharamkan membaca Al Qur'an saat terjadi
perselisihan. Pendapat yang lebih tepat adalah pernyataan jumhur dan

ditegaskan Al Kannani, dia berkata di akhir hadits Abdullah bin
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Mughaffal, *Inilah akhir yang ingin aku paparkan dalam krtab Al
Jami' dari masalah-masalah ushul fikih."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Jundab bin AbdillalL dari Ishaq, dari

Abdurratrman bin Mahdi, dari Salam bin Muthi', dari Abu Imran Al
Jauni. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Rahawaih seperti yang

ditegaskan Abu Nu'aim dalam l<rtab Al Mustakhraj-

tla ,*?t r* eao l' # i ,Sa (Abu Abdiilah bertcata,

"Abdurrahman 
-yaloi lbnu Mahdi- mendengar Sallam.') Sallam

adalatr Ibnu Abi Muthi'. Dia mengisyaratkan de,ngan hal itu apayang
dikutip pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'a& dari Amr bin
Ali, dari Abdurrahman, dia berkata, "Sallam bin Abi Muthi'
menceritakan kepadaku." Pembicaraan ini tercantum dalam irwayat Al
Mustamli saja.

Kedua, hadits Jundab bin Abdillah sama seperti di atas.

ti:i:A'i r'-i- J'6t (Yazid bin Harun bertan). Bagran ini dinukil

Ad-Darimi dengan sanad yang maushul dai Yazid bin Harun, tetapi

dia mengatakan, "Dari Hammam." Kemudian dia meriwayatkan dari

Abu An-Nu'man, dari Harun Al A'war. Telah disebutkan pada bagian

akhir pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an pelrjelasan pertedaan
ates Abu knran di sanadhadits ini disertai penjelasan hadits.

Al Karmani berkata, "Yazid bin Harun me,lringgal pada tahun

206 H. Tampakny4 riwayat Imam Bulfiari darinya adalah mu'allaq.
Hal ini tidak tersembunyi bagi mereka yang mengetahui perjalanan

hidup Imam Bukhari, sebab dia tidak melakukm perjalanan dari
Bukhara kecuali setelah beberapa waktu setelah meninggalnya Yazid
bin Harun."

ttl.;aJ;l gll' J"i ',i*ry (Para penghuni rumah berselisih,

nerelra berseteru). Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat

-{bu Dzar, dan ia adalah tasfiran dari perselisihan. Sedangkan yang
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lain menukil dengan redaksi, t:tl2?tt (Dan merekn saling berseteru)

dengan tarrbahan kata "dan". Demikian juga yang tercantum pada

a}fiir pembahasan tentang peperangan.

K"tigo, hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui Ibrahim

bin Musa, dari Hisyam, dari Ma'mar, dari Az-Zuhi, dari Ubaidillah

bin Abdillah.

!, '* J6 PtaAnUh berkata). Dia adalah Abdullah bin

Utbah. Bagran ini dinukil dengan sanad yang maushul melab,i jalur

sebelumnya. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan

tentang itnu di bagran akhir pembahasan tentang peperangan dalam

bab "Wafahya Nabi SAW".

27.L*rangan Nabi SAW Bermakna Haram, Kecuali Jika

Diketahui bahwa Itu Dibolehkan, Demikian Pula dengan Perintah

Beliau

* ?f l't,'ry JG: 1frt'u rbf {;Li,b'15 ;
,i;'ft s:Grt l?L r €i U ii uCi '#'"r{;l 'Stt

.trL

Seperti sabda beliau ketika mereka tahallul (keluar dari

Ihram), "Datangilah perempuan-perempuan. " Iabir berkata, "Beliau

tidak mengharuskannya atas mereka. Akan tetapi beliau menghalalkan

perempuan-perempuan itu kepada mereka."

Ummu Athiyah berkata 'I(ami dilarang mengikuti jenazah'

namun tidak mengharuskan kepada kami."
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u {6 p i' * i}t;'.4-i'v c?|jc d; il*
A)" "Ct 

A *3 ,fL \t -* it J?i a;,bi riiif ,i6

*,, $Lht ,kUti;",);*iu,iw sG .?pa';
*i', * 4teju;i*',fi)r rs,"u"&1 -y)t'&

,"r); i$ iw Ju .,.rtt'u tfu?t tS-i 
=,SG: 

,U'oi';-:
;r tg'&'f U i"g tft'^;n i "#t Sti'# ?i; I,
e;u; p n; OF $,*. iy,W of s;i ,',,-b \\n;
Xt *ir ji, ?* .6;rtit5; yy.'.,,v',li;:Jr3 "'.u;,.cJl

tji ,€jt, :Jocl:b !)€6 ,ft # i ,Ju; *:, ,:);

; L;.^:-,r tt ,syi n Uk-t *,il 1ij# r:s ',jta ;y,,
.6|qrd5.u-if

7367. Dari Ibnu Juraij, dia berkara: Atha' mengabarkan

kepadaku, aku mendengar Jabir bin Abdullah di antra or:tng-orang

bersamanya, dia berkata, "Karri sahabat-sahabat Rasulullah SAW

ihtat (ihram) unnrk haji semat4 tidak adabersmanyaumrah."

Atha' berkata: Jabir berkata, 'Tlabi SAW dalang pada Subuh

keempat dari bulan Dzulhijjah. Ketika kami dat^rrg maka Nabi SAW

memerintatrkan kami untuk tahallalul (keluar dari ihram). Beliau

bersabda,'Datangilah perempuan-perernpntan'. "

Atha' berkata: Jabir berkata, 'Beliau tidak mengfuaruskan

kepada kami, tetapi menghalalkan perempum-pere,mpuan itu kepada

mereka. Lalu sampai kepadanya bahwa kami berkat4 'Ketika tidak

ada jarak antara kita dengan Arafah kecuali lima hari, beliau

memerintalrkan kita untuk mendatangi perempum-pere, puan kita,

maka kita datang ke Arafatr sedangkan ke,malum kita me,neteskan
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madzi." Dia berkata: Jabir kemudian mengisyaratkan tangannya

seperti ini dan menggerak&annya. Rasulullah SAW berdiri dan

bersabda, "sungguh knlian telah tahu bahwa alat orang paling tah,va

di antara lalian kepada Allah, paling iujur, dan paling baik. Kalau

bukan lrnrena hewan kurbanlru makn alru tah,allul seperti kalian

tahallul. Kalian hendalotya tahallul, kalau alat mengetahui seiak

awal, akhir dai utttsanht, maka aku tidak akan membawa hewan

larban. " Kami kemudiantahallul, mendengar, dan taat.

,iG'rt-,t *?" * 4t f G.;t I' iP ;:*i:i;;t,f
G:i*i'oi 4r1 .i* ;":,,ytit e JG .7/t ;>e * Ca

.& utlt

7368. Dari Ibnu Buraidah, Abdullah bin Al Muzanni

menceritakan kepadakq dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Shalatlah

sebelum shalat Maghrib. " Beliau bersabda pada ketiga kalinya, "Bagt

siapa yang mant." Karena tidak suka bahwa orang-orang

menjadikannya Sunnah.

Keteransan Hadits:

(Bab larangan Nabi SAW bermalma haran). Maksudnya"

larangan yang berasal dari Nabi SAW harus dipahami sebagai

pengharaman.

't!.U1 Uli 6 (Keamli diketahui bahwa itu dibolehkan).

Maksudnya, berdasarkan indikasi kalimat atau faktor keadaan, atau

adanya da1il lain yang menunjukkan hal itu.

e:;1 U.-gi @emikian pula perintahnya). Maksudnya,

diharamkan menyelisihinya karena wajib berpegang dengarurya

selama tidak ada dalil yang menunjukkan anjuran atau lainnya'
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f$i ',b ,15 'f gepem sabdanya, ,Ketika mereka

tahallul.'). Maksudnya, pada saat haji Wada', ketika beliau
memerintahkan mereka mengalihkan haji menjadi umrah, dan mereka
tahallul dart umrah. Maksud dari perintah di sini adalah kata
'lalnrkan', sedangkan larangan adalah kalimat Jangan lalnrkan'. Lalu
terjadi perbedaan tentang perkataan sahabat, '?.asulullah SAW
memerintahkan kepada kami tentang ini" atau "melarang kami
melalnrkan ini." Pendapat paling kuat menurut mayoritas salaf adalah

tidak ada perbedaan. Sebagian ulrma ushul menjelaskan bentuk
perintah secara rinci hingga 17 benfuk, dan larangan mencapai 8

bentuk. A1 Qadhi Abu Bakar bin Ath-Thayyib, menukil dari Malik
dan Asy-Syaf i, bahwa perintah pada keduanya adalah wajib, dan
larangan bermakna haram, sarnpai ada dalil yang menyelisihinya.

Ibnu Baththal berkat4 "Ini perkataan jumhw- Se,lne,lrtara

sejumlah ulama syaf i dan yang lain berkata, 'Perintah bennakna
nadb (anjuran) dan larangan bermaknakarahah (makrutr), sampai ada

dalil yang mewajibkan perintah itu, dan ada dalil yang me,ngharamkan

larangan tersebut'. Kemudian sekelompok mereka me,noilih tawaqquf
(tidak berpendapat). Sebab tawaqquf mereka adalah adanya perintatr

bermakna wajib, nadb (anjwan), ibahah (pembolehan), irsyad
(bimbingan), dan yang lain."

Dalil jumhur, adalah batrwa orang yang melakukan apa yang
diperintahkan maka dia berhak mendapat pujian, dan orang yang
meninggalkannya patut mendapatkan celaan, begitu pula sebaliknya
dalam hal larangan. Firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 63,

;,i "ott; '#-'rt q'# "oi 
'.ti * ttiy;-'i-1, ;rrfr (Maka

hendalvtya orang-arang yang menyelisihi perintah Rasul takut akan
ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih), mencakup perintatr
dan larangan. Ancaman di dalamnya menunjuk&an pengharaman, baik
dalam konteks'mengerjakan' maupun'me,ninggalkan'.
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yaitu:

:frt'n ffu| lOotongilah perempuan-perempuan). Ini adalah

pemberian izin kepada mereka untuk bersetubuh dengan istri-istri
mereka, sebagai penekanan dalam perintah tahallul, karena

berhubungan suami istri dapat merusak manasik. Dalam riwayat
Hammad bin Zaid dari Ibnu Jurarj pada pembahasan tentang

persekutuan disebutkan, $.u. jl U oft'6;A urd;$ riyi! gelrau

memerintahknn kami, maka lmmi menjadikannya sebagia umrah, dan

kami halal mendatangi perempuan-perempuan knmi).

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits,

Pertamo, hadits Ummu Athiyah RA.

W i;;- lj yea' L$\ * q y it Uai ((rmmu Athiyyah

berlrata, "Kami dilarang mengikuti jenazah dan tidak mengharuskan

lcepada kami.') Hadits ini telah disebutkan secara maushul pada

pe,mbatrasan tentang jenazah. Antara hadits ini dengan hadits Jabir

terdapat perbedaan sebab. Kisah dalam riwayat Jabir berkenaan

dengan pembolehan sesudah larangan, dan ini tidak menunjukftan

kewajiban karena faktor tersebut. Akan tetapi maksud Jabir adalah

mengulcuhkan hal itu. Sementara kisah pada hadits Urnmu Athiyyah
adalah larangan sesudah pembolehan. Karena secara zhahh adalah

haram, maka Ummu Athiyyah ingin menjelaskan kepada mereka,

bahwa yang dimaksud Nabi SAW adalah bukan pengharaman.

Sementara sahabat lebih tahu maksud riwayafirya dibanding yang lain.

Penjelasan tentang itu sudah diulas panjang lebar pada pembahasan

tentang p engurusan j enazah.

Kedua, hadits Jabir bin Abdullah RA dari Al Makki bin
Ibrahim, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dan dari Muhammad bin Bala Al
Barsani, dari Ibnu Juraij, dari Atha'.

Imam Butfiari berkata dalam sanad hadits ini, "Al Makki bin
Ibratrim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Atha' berkata:
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Dan Jabir berkata: Abu Abdillah berkata: Dan Muharrrmad bin Balff
berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Atha' mengabarkan

kepadakrg aku me,nde,ngar Jabir bin Abdullah. Perkataan, 'dan Jabir

berkata' ini dikaitkan dengan bagian kalimat yang tidak disebutkan,

dan hal itu tampak dari apa yhng sebelumnya di bab "Orang yang Ihlal
(Ihram) di masa Nabi SAW seperti Ihlal Nabi SAW" pada

pe,rnbah:san tentang haji. Selain itu, disebutkan juga dalam bab

pengutusan Ali ke Yaman di bagian akhir pembahasan tentang

pep€rangan, dimana dia mengutip melalui kedua sanad di tempat ini

s@ara mu' allaq dan maushul.

Adryun tafazluryarrftl;r.'&bi *;l;t *vh, d*'C,;1
(Nabi MW memerintahkan Ali M agar tetqp berada dalam

ihramnya). Dia me,nyebuftan kisah ini kernudian berkat4 'Tabir

berkat4 kami ihram untuk haji semata." Sementara riwayat mu'allaq

dioukil Al Ismaili secara maushul melalui jalur tersebut dari

Muhammad bin Bakar. Dia me,nukil pula dari Yahya bin Al Qaththao,
dari Ibnu hraij. Riwayat Muhammad bin Bakar memberi pelajaran

teintangpenegasan mendengar langsung oleh Atha' dari Jabir.

& ,t6 G P"ao manusia bersamanya). Di sini terdapat

pengalihan. Redaksi kalimat seharusnya disebutkan, gp (Bersamaht).

Demikian pula redaksi yang tercantum dalam riwayat Yahya Al
Qaththan.

?#A e Uy't'jlr'{jiur.j ,ibf (Kami ihtal fihramJ untuk

haji semata fidak ada padanya umrah). kti dipatrarni rmtuk permulaan

mereka ihram. Kemudian terjadi pemberian izin mernasukkan umrah

kepada haji dm me,ngalitrkan haji kepada umrah. Maka mereka berada

pada tiga kelompok seperti yang dikatakan Aisyah, A €fr,Yf'.,i q

&'6 V: ,{;A ,Yl'ri (Di antara kami ada yang ihram untuk haji,

ada yang ihram tmtuk umrah, dan ada yong mengumpikan
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keduanya)- Masalah itu telah dijelaskan pada pembahasan tentang

haji.

/9 ,*;thb i'6 @tha' berkata dari Jabir). Ini dinukil secara

maus hal melalui dua j alur sebelumnya.

y{t -& (fubuh lceempat). Telah disebutkan penjelasarurya

pada hadits Anas dalam bab yang disitir sebelumnya.

1l ,l'6 ,:rthb i'6 (Atha' berknta: Jabir berkata:). lni adalah

redaksi ymgdinukil secara maushul melalui jalur sebelumnya.

'* ?f- li @"tu" tidak mengharusknn kepada mereka)-

Maksudrya, dalam hal melakukan hubungan intim. Artinya, karena

perintah t€rs€but hanya dalam konteks ibahah (pembolehan). Oleh

karena itu Jabir berkata, "Akan tetapi perempuan-perempuan ifu
dihalalkan rmtuk mereka." Sebelumnya telah disebutkan dalam bab

tadi,'rk brt =je {,y, 'gi t!6 (uereka berkata, "Tahallul yang

mana? " Beliau fursabda, " Tahallul semuanya.' )
'# \iif tA E?;. ,fJ- i A Jf ,fr '^i,ti gampai kepada

beliau futil,a kruni mengatalrun, "Ketika tidak ada jarak antara kita

dengan Ardd, keanali lima malam.')'Maksudnya, awalnya malam

Ahad dm akhirnya malam Kamis. Karena keberangkatan mereka dari

Malftah di sore hari Rabu, lalu mereka menginap malam Kamis di

Mina, mqdra masuk ke Arafah hari Karnis.

€jiJt 6$iii l* rt* 
e1ti {fo*i kemudian datang ke Arafah

sedangkan ksnahmn kami meneteskan madzi). Dalam riwayat Al
Mustamli disebuftan deirgan redaksi, ",r,a, 1Uo"r). Demikian juga

redaksi yang diriwayatkan oleh Al Ismaili. Hal ini diperkuat oleh

hadits yang direbutkan dalam riwayat Hammad bn Zaid dengan

redaksi, q 'ft- ;*i a iy uAi 'Ute (Maka salah seorang kita

b*angkat mem4iu mina sedang kemaluannyd meneteskan mani).
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Disebutkan dengan kata Mina karena mereka menuju tempat itu
sebelum berangkat ke Arafah.

€fj tk gl*, tE J3r-: (l"Oir mengisyaratlmn dengan

tangannya seperti ini dan menggerakkannya). Maksudnya,

memiringkannya. Dalam riwayat Hammad bn Zaid dengan redaksi,

$, '$ Jtit (Jabir melahtknn dengan telapak tangannya).

Maksudnya, mengisyaratkan dengan telapak tangannya.

Al Karmani berkata, "hri adalah isyarat tentang tetesan mani.

Tetapi mungkin juga mengisyaratkan kepada tempat tetesan."

Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan , y'- jl.'pl ;S ,iE Ji1J+-

ga (Jabir berlata, seakan-akan aku melihat trepada tangannya

menggerakkannya). Ini mengandung ke,mungkinan isyarat itu dinukil
langsung dari Nabi SAW.

Jui', t *v ?t, e lt J'*i ?ui (Rasutuilah SAW berdiri dan

bersabda). Dalam riwayat Harrrmad ditambahkarl 'oi ,{. :Jui t+,
'i?i *3 olj:'i-irjil gerkhutbah dan bersabda, "Telah sampai padalcu

bahwa beberapa kaum mengatakan begini dan begitu.')

&*1i it 'iUi ,J # i lSrogst h kamu telah mengetahui

bahwa alcu adalah orang yang paling bertalcwa kepada Allah dan

paling jujur). Dalam riwayat Harnmad disebutkan, io, Sttlj fft'!r:t

$ (Demi Allah, aku lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah di

rntara mereka).
,'
oW tS t JiJ gir6, 1j3 (Kalau bukan karena hanan

anrbanlru mala alat akan tahallul seperti kalian tahallul). Dalam
iwayat Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, '-ijit'(sungguh atcu

:elah tahallul). Demikian pula sebelumnya dalam bab umratr tan'im,
iari Habib Al Mu'allim, dari Atha', dari Jabir. Penjelasan hadits ini
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sudah disebutkan di tempat itu, hanya saja tidak dicantumkan padanya

perkataan Jabir secara lengkap dan tidak pula khutbah.
t.

t3);s (HendaHah kalian tahallul). Demikian redaksi yang

terdapat di tempat ini denganmenggunakan kalimat perintah.

t;tft C;j d^lri (Kami kemudian tahallul, mendengar, dan

taat). Dalam riwayat AI Ismaili disebutktan, 6iir(t (Maka kami

melalatkan tahallul).

K"tigo, hadits AMullah Al Muzani yang diriwayatkan melalui

Abu Ma'mar, dari Abdul Warits, dari Al trIusain, dari Ibnu Buraidah.

Abdut Warits yang dimaksud adalah Ibnu Sa'id, dan Husain adalah

Ibnu Dzakwan Al ly{u'allim seperti disebutkan dalam riwayat Al
Ismaili. Ibnu Buraidah adalah Abdullah. Sedangkan Abdullah Al
Muzani adalah Ibnu Mugfuffal. Seperti dijelaskan pada pembahasan

tentang shalat. Ai Ismaili menjelaskan sebab sehingga dicukupkan

pada perkataannya, *dari Abdullah" tanpa menyebutkan bapaknya-

Dia meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Ubaid bin Hassan,

dari Abdul Warits dia berkata padanya, "Dari Abdullah bin Al
Muzani", silma seperti di tempat ini. Dia berkata pula, "r{ku

menuliskannya lalu lupa. Aku tidak tahu apakah Ibnu Mughaffal atau

Ibnu Ma'qil."

Penjelasan hadits ini sudah disebutkan dalam bab berapa jarak

antara adzm. dan qamat pada pembahasan tentang shalat.

Hubungannya dengan judul bab di atas terdapat padabagian aklnirnya"

yaitu redaksi, "r3 d. (B"St siapa yang mau). Di dalamnya terdapat

isyarat bahwa hakikat perintah adalah wajib. Oleh karena itu, dia

mengiringinya dengan perkara yang menunjukkan pilihan antara

melalnrkan dan meninggalkan.

'eL ir€rt ,u.i-3- bf +tf (Karena khawatir orang-orang

menjadiknnnya Sunnafr). Makzudnya suatu keharusan yang tidak

boleh ditinggalkan, atau Sunnah rawatib yang tidak disukai jika
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ditinggalkan. Artiny4 bukan Sunnah yang merupakan kebalikan
wajib, seperti yang telah disebutkan.

28. tr'irman A[ah, /1, e f:f : |#.a:? e]busedang atusan

mereka dipatuskan dengan musyawarah antara mereka.,, (Qs. Asy-
Syuuraa [42]: 38) "Dan bermusyawarah dengan mereka dalam

urusan ilz." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159)

rip .1.irr &'F'F'c,rf $$ :lp#t, ?lt #;rrr;jt'oii
.Ly"'r lt ,v ?lfit *r, & t & *aht J, J;")t ??

9'rar,l,r:.i' e ti iT r#f *', ;e ht J:"'*1t .,rv)
r-;'dt'M'* .7i tlv ??'r'^1\",4 fr tl:;:t { rrlr;

,rzi.ii,r t'; F tt*.'{t\"":,8- d. d rt ,,SG: l{l
Ji ,;; q '* anG +)' 'yf ,, ;, A, a;cii $7

.?nt irl *|rg'"ty, tr:G jt'*,a,- l, irr:;r'.iE.; Lr;:t

.!lai-\t d'l-:^l-.r- fu *L\t *"Ct:x.*\t .;;r-.)

,u rilr .tr U A1t t;r;, & ,,fir;ui oi Lli {*i i[.-')tt

F r+q) q;;. \\ A;f,t iic: n t"r:;li,r vt iit v
i' Jb it Jyr1; t1 '; '05 U'Uto\'ag :rt. it tw' it
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t:rt \y yjfi jyf 't "4rI;- * * 3:r'^;.G ; *; *
;:tear i.tii i-!r e'#i #ht .a lnr J'y, S;+
,P't *aht J:" Ut loj yglr, ;'at ;-t"s trlrrft 11sllrt

6$,\f 't"A # ;;"; i+t;>i ir)r orr, ;:)fu *.: JT. a
',Yi Y Yt 

q$ 
^Y 

GGi otr't

SestmggUhnya musyawarah dilakukan sebelum ada tekad dan

kejelasm, krdasarkan firman Allah, "Apabila engkau telah bertekad

maka bertswakkallah trepada Allah." Apabila Rasulullah SAW telah

bertekad, tidak ada bagi manusia untuk mendahului Allah dan Rasul-

Nya Nabi SAW pemah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya

dalam p€,rang Uhu4 ryakah bertatran di tempat atau keluar

menyer:mg. Maka mereka mengusulkan kepadanya agar keluar.

Ketika beliau telah me,makai baju besinya dan bersiap, mereka berkata

kepadanya "sebaiknya m€xrunggu di tempat", maka beliau tidak

menghiraukan mereka setelah tekadnya bulat. Beliau bersabda, "Tidak

patut bagi nabi yang telah memalmi baiu besinya (perang)

meletakkannya k4mbali, sampai Allah memberi keputusan." Beliau

pernah pula bermusyawarah dengan Ali dan Usamah tentang tuduhan

para pendusta tertadry Aisyah RA- Beliau mendengar saran dari

keduanya- sampai turun At Qur'an lalu beliau mencambuk para

pelruduh itu dan tidak menghiraukan perselisihan mereka. Akan tetapi

beliau me.mutuskm be,nlasarkan apa yang diperintatrkan Allah. Begitu

pula para pemimpin s€sudah Nabi sAw bermusyawarah dengan

oftlng-orang yang ammah dari kalangan ahli ilmu sehubungan dengan

perkara-perkara mubab, agar diambil yang paling mudah. Apabila A1

Qur'an dan Sunnah telah menetapkan keputusan maka mereka tidak

melampauinya kepada yang lainnya sebagai wujud meneladani Nabi

SAW. Abu Bakar berpendapat untuk memerangi orang yang tidak

mau me,mbaYat zakat-
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Umar berkata, 'Bagaimana engkau memerangi mereka

serne,ntara Rasulullah SAW bersabda, 'Alu diperintah untuk

memerangi -manusia hingga mereka mengatakan, tidak ada

sesembahan kecuali Allah. Apabita merekn mengatakannya makn

terpelihara darilru darah dan harta mereka kecuali menurut halcnya,

dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah'."

Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, sungguh aku akan

mernerangi siapa yang memisalrkan antara apa yang dikumpulkan

Rasulullah SAW."

Kernudian dia diikuti Umar sesudah itu. Abu Bakar tidak

b€ralih kepada musya.warah ketika dia memiliki hukum Rasulullatr

SAW tentang mereka yang memisahkan antara shalat dart zakat serta

inein mengganti agama dan hukum-hukumnya. Nabi SAW bersabda,

"Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia." Adap:urr

para atrli Al Qur'an dari anggota musyawarah Umar terdiri dari orang

tua dan juga muda Sementara Umar se,ndiri seorang yang sangat

mendalarni kitab Allah Azza wa Jalla.

G;j :UG ry r +)r .bi tA Jv'b t& il' & 4c ""
€, *) I uc:ft lp €j ,; ,* *t;r.?,t & )t J?,
,*i g, ; d t3W- ;i t;{U ; }1,-' )L,t,b' W; br

,fr-'f ,i*',* f?, ,gi r;u. u & c$rr'$:tt afil tG

n?r|b ,i6 .r*aG *rat ,F, ";:i at- i*ti ol; ?nr

?t -Ay +rL 6 U't, tif U?, G,Uu fr; iA >
t :Jw .il; ;. ?w .'i34 *$tt Gy q$i ;,b'*'$
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,f -^;t-,1 i: ,1v, .-4G ;ir; 7i .r1p

7369. Dari Aisyah RA, ketika paru penyebar berita dusta

mengatakan apa yang mereka katakan, maka dia berkata,'"Rasulullah

SAW memanggil AIi bin Abi Thalib dan Usamah RA, ketika wahyu

lamban turun. Beliau kemudian meminta saran keduanya untuk

berpisah dengan istrinya. Sedangkan Usamah bin Zaid' RA
menyarankan agar beliau mempertahankan apa yarLg dia ketahui

tentang kesucian istrinya. Sedangkan Ali berkata, 'Allah tidak

menyulitkan dirimu, perempuan-perempuan selain dia cukup b*yaq
tanyalah perempuan pelayan maka dia akan berkata benar kepadamu'.

Beliau bersabdq 'Apatrnh engkau melihat sesuatu yang

menanrigakanmu? 'Dia berkata, 'Aku tidak melihat urusan lebih dari

bahwa dia perempuan yang masih belia, dia tertidur hingga

meninggalkan adonan keluarganya, lalu hewan piaraan datang

memakan adonan itu'. Beliau kemudian berdiri di atas mimbar lalu

bersabda, 'Siapa ydng memberi udzur kepadaku (atas tindakanlal

terhadap seseorailg yang sampai kepadalru gangguannya terhadap

istrifu. Demi Allah, alat hanya mengetahui kebaikan pada istrilat'.

Lalu beliau menyebutkan keterbebasan Aisyah dari tuduhan itu."

Dan Abu Usamah berkata dari Hisyam.

?nt '4 ;tlr ',*; pj ,y \t ,* ;ur'J"y,

W'-ry6 ,#i o"ili; e & o't;;,t6:J$) * j?t
J?, r;- :dG t\u *tcUti t1,J :Jvi:t"-i *3

,,
c, c

.-a.s c)- e

; o;ki ir'Jtt', .?fii tl;'F'r?, Q o:1u r#f JI(5t

ll *l
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ti; irit;,L t|'iE"'oi tt ik G'a1t4. :;*:\t'u ,tr:,
-wLq

7370. Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pemah berkhutbah
di hadapan orang-orang, beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya,

lalu bersabdq "Apa yang kamu sarankan kepadalat tentang kaum

)'ang mencaci keluargala4 aht tidak mengetahui atas mereka

keburulran s ama selcali. "

Dari Urwah, dia berkata: Ketika persoalan diberitahukan

kepada Aisyah, maka dia berkat4 "Wahai Rasulullah, apakah engkau

mengizinkanku untuk pergi ke tempat keluargaku?" Beliau kemudian
memberi izin kepadanya dan mengirim seorang pelayan bersamanya.

Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata, 'Maha Suci Allah,
tidak patut bagi kita memperbincangkffi il, Maha Suci Allah,
smgguh ini adalah kedustaan yang besar."

Keteransan lladits:

@ab firman Allah, "Sedang uturan mereka diputuskan dalam
*atsyawarah antara mereka itu", dan firman-Nya, "Dan

rermusyawaralah dengan merekn dalam urusan itu.") Judul bab ini
Calam riwayat Abu Dzar disebutkan sebagai pembukaan dua judul

lzng disebutkan sebelumnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan
.lebih akhir dari keduanya. Begitu pula dalarn riwayat An-Nasafi, dia
:.lak mencanfumkan judul bab, "Larangan bermakna penghararnan"
1"n apa yang disebutkan bersamanya.

Ayat pertama diriwayatkan Imam Bukfiari dalam krtab Al
tfub Al Mufrad dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang kuat dari Al
*sa& dia berkata: ,l'fi;- 6|P\,ir iirii 'l e* fr if il$ 6

'TirtaHah suatu knum bermusyawarah di antara mereka melainknn
|-lah memberi mereka petunjuk kepada yang lebih baik dalam
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perkara mereka)-Dalam redaksi lain disebutkan, if p:jur# ltr {p l1
g- g$ur(Meloinkan Allah menetaplmn bagi mereka kebenaran atau

yang bennanfaat).

Sedangkan ayat kedua diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan

sanad yanghosan dari Al Hasan pula, dia berkata: ,ii, g16\fr ?) n

#*."U *|#- tti'ttf'6$i51feUn diketahui, Nabi SAW tidak memiliki

lrebutuhan terhadap merel(n, akan tetapi beliau ingin agar diteladani

orang-orang sesudahnya). Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, 6

Pt * X, ov 4t X r;t*'$i fi;t U-1t gtcu tidak metihat orang

pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya

daripado Nabi MW).

Para periwayat hadits ini tergolong tsiqah hanya saja sanad-

trya munqathi' (terputus). At-Tirmidzi telah mengisyaratkan

kepadanya pada pembahasan tentang jihad, dia berkata,

'Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah", lalu dia menyebutkan

haditsnya

Pada pembahasan tentang syarat-syarat telatr disebutkan hadits

dari Al Miswar bin Makhramah tentang sabda Nabi SAW, 'rP ,\:bi

fF, 7lV d @eritran saran trepadalru tentang urusan orang-orang

,ra). Di dalamnya disebutkan jawaban Abu Bakar dan Umar serta

sikap Nabi SAW terhadap saran keduanya. Kisah ini disebutkan dalam

hadits tentang perjanjian Hudaibiyah.

irr e ire ;.Ji, ,ig ,lA ;fi,"t 7gr # ir1:,$ oii

(Sesungguhnya musyawarah sebelum tekad bulat dan ada kejelasan,

berdasarkan firman Allah, "Apabila tekadmu telah bulat maka

bertawalrkallah kepada Allah. ') Sisi penetapan dali1 adalah apa yatr-s

disebutkan dalam bacaan Ikrimah dan Ja'far Ash-Shadiq yang

memberi harakat dhammah pada huruf ta' dan kata azamta yaag

berarti jika aku telah memberimu suatu keputusan maka jangan
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berpaling kepada selainnya. seakan-akan musyawarah hanya
dilakukan pada saat belum ada tekad yang bulat, dan ini cukup jelas.

Kemudian terjadi perbedaan pendapat sehubungan dengan
perkara yang perlu dimusyawarahkan. Ada yang mengatakan, segala
sesuatu yang tidak memiliki nash. sebagian lag mengatakan,
berkenaan dengan urusan dunia saja.

Ad-Dawudi berkat4 "sesungguhnya Nabi SAW
bermusyawarah dengan mereka dalam urusan pe,perangan yang tidak
memiliki hukum, karena pengetahuan hukum hanya didapatkan dari
beliau. Barangsiapa mengatakan, bahwa Nabi sAw bermusyawarah
dengan mereka dalam perkara hukum, maka sungguh dia telah
melalarkan kelalaian. Sedangkan dalam perkara selain hukum maka
terkadang orang lain dapat melihat atau mendengar apa yang beliau
tidak lihat dan tidak dengar, sebagaimana halnya beliau membawa
seseorang sebagai pe,nunjuk jalan."

L]lama lain berkat4 "Redaksi itu meskipun umum akan tetapi
maksudnya adalah lfiusus berdasarkan kesepakatan beliau sAw tidak
bermusyawaratr dengan mereka dalarn hukum-hukum fardhu.,'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan mutlak ini butuh diteliti
kembali. At-Tirmidzi telah meriwayatkan --dan dia menyatakan
bahwa haditsnya hasan- serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dari
hadits Ali RA, dia berkata, <J?:jt i,gV til rflt i$r,a,j g d1 fS

u-1 ,j,6 ,:sribir ,irii ,jrii2 rc7 s :{: *b, * ,},J jri ,a,Jr

qlueiy ,U:F :qJ sst ,Jri i#,tji riii ,!,6 ,:rrriryt-r ,lrii r3r;;;

Ii' l+i ,f h, '& 4 ,Jti ,ifir (Ketika turun firman Allah, ,,Wahai

orang-orang beriman, apabila kamu bermunajat dengan Rasul", Nabi
sAW bersabda kepadalat, 'Bagaimana pendapatmu jika satu dinar?'
Alat berkata, 'Merela tidak alran mampu'. Beriau bersabda, 'Kalau
setengah dinar?' Alat berkata, 'Mereka tidak akan mampu'. Beliau
bersabda, 'Lalu berapa?' Alil berkata, ,sebiji gandum'. Beliau
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bersabda, 'Sungguh engkau sangat mengurangi'. Maka turunlah ayat,

'Apakah kamu mengasihi ...'. Dengan sebab alat Allah meringankan

bagi umat ini.')

Dalam riwayat ini terdapat musyawarah tentang hukum. As-

Suhaili menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa musyawarah khusus

dengan Abu Bakar dan Umar. Barangkali ini berasal dari tafsir AI

Kalbi. Kemudian saya mendapati sandaran baginya dalam kitab

Fadha'il Shahabah karya Asad bin Mus4 dan kitab Al Ma'rifahkarya
Ya'qub bin Suffan, dengan sanad dari Abdurrahman bin Ghanm

(seorang periwayat yang diperselisihkan tentang statusnya sebagai

sahabat), bahwa Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, f;
Ui l;';* G (,#kb 6 )z,i il & gW g$ (sekiranya katian berdua

sepakat atas suatu urusan maka aku tidak aknn menyelisihi kamu

b erdua s elamanya dalam musyawarah).

Dalam hadits Abu Qatadah tentang keadaan mereka tidur di

lembah, \:&j|e: k ti rtliyi'o1(Jika kamu menaati Abu Bakar dan

Umar malra lramu akan mendapatkan bimbingan). Akan tetapi tidak

ada dalil dalam hadits ini untuk pengkhususan. Lalu disebutkan pada

pembahasan tentang adab hadits dari Thawus, dari Ibnu Abbas,

sehubungan dengan firman Allah, /t' G e::A: (Dan

bermusyawarahlah dengan merela dalam urusan itu), dia berkata"

"Pada sebagian urusa&"

Ada yang mengkatakan ini adalatr penafsiran bukan bacaan.

Tetapi sebagian mereka menukilnya sebagai qira'ah dari Ibnu

Mas'ud. Sejumlatr ulama madzhab Syaf i memasukkan musyawarah

sebagai kekhususan Nabi SAW. Namun mereka berbeda pendapat

tentang kewajibannya.

Al Baihaqi menyebutkan dalam kitab Al Ma'rifah tentang

disukainya hal itu dan inilah yang ditandaskan oleh Abu Nashr AI

Qusyairi dalam tafsirny4 dan dia menguatkan perkataannya, "Apabila
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Rasul telah memiliki tekad bulat maka manusia tidak bol€h mendahlui

Allah dan Rasul-Nya." Maksudny4 sesudah Nabi SAW
bermusyawarah. Apabila mengarnbil satu ketetryan )rang diputuskm
musyawarah, dan mulai melakukannya, maka seseorang tidak bol€h

menyarankan pendapat lain sesudah ltu, sebab da trargm
mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam surah Al Hujuraat Dri ayat

musyawarah dan ayat ini tampak peng[fiususan dengan muqrawrah,
sehingga boleh mendahului, tetapi atas izin darinya dimma beliau

minta saftn. Sedangkan pada selain bentuk musyawrah maka tidak

boleh mendatrului. Allah mernbolehkan bagi me,reka berkata dalam

rangka me,nyarrbut ajakan musyawaratr dan melarmg mereka

mengusulkan musyawarah dan selairmya. Masuk dahm hal ihl
menanggapi pendapat Nabi SAW.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa unsan Nabi SAW ryabila
telah tetap maka seorang pun tidak boleh melmggannya Selain itu
tidak boleh pula meurbuat muslihat rmtuk mene,ntangnya- Bahkm
sebaiknya dijadikan sebagai dasar yaog dijadikm sebagai sumber

ketika ada yang menyelisihinya. Bukan sebaliknya" seperti dilakukm
yang sebagran atrli taqlid, dimana mereka melalaikm firmm Allah
dalam surah An-Nuur ayat 63, 91, cP 

'oitf,J-',i].{t 
fr}t (Maka

hendalorya orang-orang yang menyalahi perintah Rasul).

gi;;,t: iliJ' e *i iU 4;:"1 '*t * tt ,u '4, ;tut (Nni
SAW bermrsyawarah dengan sahabat-sahafut rya dalarn perang
Uhud, apalrah bertahan di tempat atau keluar). Ini adalah contoh dari
permasalahan dalarn judul bab, yaitu Nabi SAW melakukm
musyawaralr, dan bila telah mengambil keputusan maka tidak akm
mengurungftannya. Pemyataan yang disebutkan Imam Bul&ari di
t€mpat ini merupakan ringkasan dari kisah panjang yang disebutkan

s@ara maushul di akhir kitab Al Jami' Ash-Shahih. Begitu pula

dinukil secara maushul oleh Ath-Thabarani dan dinyatakam shahih
oleh Al Hakim dari riwayat Abdullah bin Wahb, dari Abdurrahman
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bin Abi Az-Zrnad, dari bapaknya dari Ubaidillah bin Abdillah bin

Utbah, dari lbnu Abbas, dia berkata, '&'Pt # h' & *, Jrj tr
*h, p i' i?r",tlu;i ,giiit-51, *.,s!e;ilt fi ,):i.?'iltiiir 13

'&Jol'; t'*b h' ,rp !, s:Fr;r, tl& *l ir-'rf Jit:,v ,* pei

& l' Jyi 6-6, c?, tit;. r:51as ti& t ",/ti'i Jti'W. ;*yl fi$u;
d ,;s.,yi qat tip4ir1'*t ot i.*,*\W"#;{"t #h,
J:yi6-,rjrq ,rjL;s q ;6t ,:&\; ,?'*"t iyht ,* !, )rt t.Jlt:3

q.ht'5;,l_,;. q$ a.ai'{oioi -i-,#.6 :Jui ,:aliri5r1,6 nli hr

h.;t qti,6'*, ? e ;tu!: { :#-1'1 e';i Si osi ,i:b |y.:
(Rasulullah SAW mengambil pedangnya Dzulfaqqar dari rampasan

perang dalam perang Badar, dan inilah yang beliau lihat dalam

mimpi pada perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW didatangi orang-

orang musyrik pada perar,g Wud, maka beliau berpendapat untuk

bertahan di Madinah, lalu memerangi mereka di dalam l<ota. Namun

orang-orang yang tidak turut dalam perang Badar berkata kepada

beliau, 'Keluarlah bersama kami untuk memerangi mereka wahai

Rasulullah di Uhud, semog akita mendapatkan kebailmn seperti yang

didapatlran pada perang Badar'. Mereka terus mendesak Rasulullah

SAW hingga beliau memakai baju besinya. Ketika beliau memakainya

malra merelra menyesal dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bertahanlah

di tempat, pendapat yang benar adalah pendapatmu'. Beliau

bersabda, 'Tidak parut bagi nabi tmtuk meletakkan perlengkapannya

setelah memakainya sampai Allah memutuskan di antara dia dengan

musuhnya'. Beliau telah menyebutkan kepada mereka sebelum

mengenakan perlenglapan perang, 'Sungguh alat melihat dirilat
dalam baju besilu sangat terjaga kokah, makn aku menakwilknnnya

s ebagai Madinah'. ") Sanad hadits ini hasan -

Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari

Hammad bin Salama[ dari Abu Az-Ztbai, dari Jabir sama

sepertinya. Ia juga telah diispratkan pada pembahasan tentang ta'bir
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mimpi dan sanad-nya shahih. Dalarn redaksi hnam Ahmad
d.isebutkan, s;lit ,U gb e ,is d,, ,,1,6 pi *p h' p ;ar"at
n{:r;'jr &ea L\Ut'rrJit6 ,!};i t*. (Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

"Aht melihat seaknn-akan diriht dalam baju besi yang kokoh, dan

alat melihat sapi disembelih. Maka aht menakwilkan baju besi yang
kokoh adalah Madinah.') Muhammad bin Ishaq menyebutkan pula
kisah ini pada pembatrasan te,lrtang p€,perangan dengan panjang lebar
dan di dalamnya, bahwa Abdullah bin Llbai (pemimpin Khazraj)
berpendapat agar tetap bertahan di Madinah. Ketika Rasulullah SAW
keluar, maka dia marah dan berkata, 'Dia menaati mereka dan

mengingkariku. Maka dia kembali bersama orang-orang yang setia
ke,padanya dan jumlah mereka adalah sepertigapasukan."

'*\'1 i,li lfeti*a beliau memakai baju besinya). Kata

la'mah berarti baju besi. Sebagian mengatakan bahwa ia berarti
perlengkapan perang, yaitu baju besi, topi baja, dan persenjataan

lainnya.

i,?, ,tl e 4'ea1:r.ttbfiil' Jif e;6)C;|ea;?r# ,ia)
*r:jt |;iit Betiau bermusyawarah dengan Ali dan (Jsamah tentang

tuduhan para penyebar berita dusta terhadap Aisyah. Beliau
mendengar dari keduanya hingga turun Al Qur'an. Lalu beliau
mencambuk orang-orang yang menuduh). Ibnu Baththal berkata
mengutip dari AI Qabisi, 'I(ata ganti pada kalimat 'dari keduanya'
kembali kepada Ali dan Usamah. Tentang hukuman cambuk oleh
beliau tidak disebutkan te,lrtangnya melalui sanad. "

Saya (Ibnu Hajar) katakaq perkarapokok tentang musyawarah
Nabi SAW dengan keduanya telah disebutkan dengan sanad yang
maushul dalam bab ini secara ringkas. sebelumnya telah disebutkan
pula dalam kisah berita dusta s@ara panjang lebar ketika menafsirkan
zurah An-Nuur.
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,t. . ,1W '8 @eliau kemudian mendengar dari keduanya).

Maksudnya, mendengar pembicaraan keduanya, dan tidak

mengamalkan kedua saran itu, hingga turun wahyu. Aii RA kemudian

menyarankan agar beliau menceraikan Aisyah, seperti yang tersirat

dalam perkataan, ';! ati i*tt (Perempuan-perempuan selain dia

masih banyak). Pada pembahasan lalu sudah disebutkan udzumya

dalam hal itu. Sedangkan Usamah me,nafikan adanya sesuatu pada

Aisyah RA selain kebaikan. Nabi SAW tidak melakukan s.ran Ali RA

untuk berpisah namun Nabi SAW melakukan perkataan Ali,
"Tanyalah perempuan pelayan." Nabi SAW kemudian menanyai

perempuan itu, lalu melalekan saran Usamah untuk tidak berpisah.

Tetapi beliau mengizinkan Aisyatr untuk pergt ke rumah bapaknya.

Mengenai perkataan, ,nt:jt '.tlat lSaiau mencambuk para

penuduh), ini tidak tercantum pada satu pun di antara jalur hadtts al iJk

(berita dusta) dalam krtab Ash-Shahihain. Tetapi ini tercantum dalam

riwayat Imam Ahmad dan para penulis kitab As-Sunan dari

Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad

bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah RA, dia berkata: *ll A

e:b3'#.tn P, ,;r.';r, * in' ,p *, t?; ?'6 gr'; (Ketika

turun pembersihan dirilil [dari tuduhanJ maka Rasulullah SAW

berdiri di atas mimbar. Beliau kemudian memanggil mereka lalu

menjatuhlran hulatman atas mereka). Dalam redaksi lain disebutkan,

e:b f;.P 1112 S:1. ;16 laetuu memeintahkan untuk memuhtl

dua laki-laki dan seorang perempuan sebagai halatman-mereka).

Kemudian nanna-nama mereka disebutkan dalam riwayat Abu

Daud, yaitu Misthah bin Utsatsah, Hassan bin Tsabit, dan Harnnah

binti Jahsy.

At-Tirmidzi berkata, 'Riwayat ini hasan. Kami tidak

mengetahuinya kecuali dari hadits Ibnu Ishaq, melalui jalur ini."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, penegasan bahwa dia rnendengar
langsung telah disebutkan dalaur sebagian jalurnya, dan pembahasan
secara lengkap menge,lrai hal itu zudatr dipaparkan pada penjelasan
berita dusta dalam pembahasan tafsir.

fu 'o;l w.;* Si g:u J '4_ rt @o, betiau tidak

berpaling trepada perseteraan mereka. Akan tetapi beliau memutuslcan
menurut apa yang diperintahkan Allah). Ibnu Baththal berkata
mentrkil dari Al Qabisi, 'Maksudnya, perseteruan keduanya, nilmun
keurudian berubah menjadi b€ntuk jamak, sebab yang dimaksud
adalah Usarnah dan Ali RA."

Al Kamani b€rkat4 '1Vlelrurut qiyas seharusnya yang
dikatakan, 'perseteruan keduanya', kecuali bila dikatakan minimal
jamak adalah du4 atau maksud jamak adalah keduanya dan orang-
orirng bersama keduanya" atau mereka yang sepakat dengan keduanya
dalarn hal itu."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Umar tentang kisah
berita dusta, 'S.asulullah sAw mengirim utusan kepada Ali bin Abi
Thalib dan usamah blmTaid' serta Buraidah." Maka seakan-akan kata
yang digunakan adalah kata jarnalq kare,na Buraidah dimasukkan ke
dalamnya. Akan tetapi sebagian mereka menganggap musykil bahwa
makna lahir redaksi hadits shahih tidak ada keterangan bahwa dia
hadir karena adanya penegasan beliau mengirim utusan kepadanya.
Jawabannya, maksud pe,rsetertran adalah perbedaan pandapat orang-
orzmg itu ketika ditanyai pandangan masing-masing. Ini lebih umum
dan mencakup keadaan mereka berkumpul atau terpisatr-pisah.

Mungkin juga maksud perkataen, €.':ei 4"4- li @an"
ridak berpaling kepada persetetuon merelea) adalah masing-masing
dari kedua kelompok dalarn kisahperang uhud dan berita dusta.

aa

#'ff 6iv\t oi';*';r:, * in' .;; dt tx.,k\r g,&,

#i b36ib. t Qr ylt ; (Adapun para pemimpin sesudah Nabi
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sAW bermusyarah dengan orang-orang yang amanah dari kalangan

ahli ilmu dalam perknra-perkara mubah untuk diambil yang paling

mudah). Maksudnya, jika tidak ada teks tentang hukum tertentu, dan

hukum asalnya adalah mubah (boleh). Maksudnya, apa yang memiliki

kemungkinan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Sedangkan perkara

yang diketatrui sisi hukum maka tidak dimusyawarafukan. Tentang

pengkaitan dengan 'orang-orang yang amanah', ini adalah sifat yang

memberi penjelasan, karena selain oranglofsrlg yang amanah tidak

diajak musyawarah dan tidak pula dihiraukan perkataannya.

Sedangftan perkataan 'yang paling mudatr', didasarkan kepada

cakupan umum perintah mengambil yang mudah, dan larangan

mengambil yang sulit sehingga mendatangkan kesulitan atas muslim.

Imam Syaf i berkata, "seorang hakim diperintahkan untuk

berrnusyawarah, karena yang diajak bermusyawarah dapat

mengingatkan apa yang luput dari si hakim, menunjukkan dalil-dalil

yang mungkin tidak diingat olehnya, bukan tujuarurya si hakim

mengekor kepada orang diajak musyawarah, karena Allah tidak

menjadikan ini.atas seseorang sesudah Rasulullah SAW."

Sehubungan dengan musyawarah para imam sesudah Nabi

SAW telah dikutip dalam sejumlah riwayat. Di antaranya musyawarah

Abu Bakar RA untuk memerangi orang murtad seperti yang disitir

Imam Bukhari sendiri. Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang

shahihdari Maimun bin Mihran, dia berkata: ':;1ti1,,i-ilt 
f ; otg

*'u'^;y bt) ;#. ,;"t y)*4 6 g r.j bP ,i' iq e y ";i *
,*tt f ;;t;,Jit JLi e?;q p isls ,e,& & *vht, & lt l?1
;t& ,+it;;t G'* by, ,:nilrrxlti'iia[ ';rb*,:ir il:i 6s u;, i*f '0'6

U;'W (Apabita Abu Bakar Ash-Shidd.iq menghadapi urusan makn

dia melihat dalam kitab Allah. Jil(a dia mendapatinya maka dia

memutuskan perftara di antara merefta berdasarkan Al Qur'an. Jika

dia mengetahuinya dari Sunnah Rasulullah SAW maka perkaranya
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diputuskan berdasarkan Sunnah. Apabila dia tidak rnengetahui, makn

dia keluar dan bertanya kepada kaum muslimin tentang Sunnah, dan

bila hal itu tidak berhasil, dia memanggil pembesar-pembesar kaum

muslimin danpara ulama, lalu bermusyawarah dengan mereka. Umar

bin Al Khaththab juga melalatkan hal itu).

Tadi telah disebutkan bahwa para atrli Al Qtr'an adalalt

anggota majlis Umar dan anggota musyawarahnya. Tindakan Umar

yang bermusyawarah dengan sahabat tentang hukuman peminum

khamer telah disebutkan pada pembahasan tentang hudud. Sedangkan

musyawaratr Umar de,ngan sahabat tentang diyat perempuan telah

dipaparkan pada pembahasan te,ntang diyat (denda pembunuhan). Lalu

musyawarah Umar tentang pemng melawan Persia telah disebutkan

pada pembahasan tentang jihad. Sedangkan musyawarah Umar

dengan Muhajirin dan Anshar lalu Quraisy, ketika mereka hendak

masuk Syam dan sampai padanya tha'un (wabah penyakit) sudah

dijelaskan pada pembahasan tentang peirgobatan.

Kami meriwayatkan dalam btab Al Qath'iyat hadits dari

Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata: Seorang

laki-laki datang menemui Muanriyah dan bertanya kepadanya tentang

suatu masalah, maka dia berkala "Tanyakan ini kepada Ali." Dia
berkata pulao "Aku telah menyaksikan Umar ketika merasa rumit
tentang sesuatu maka dia berkata, 'Apakah di sini ada Ali'?"

Dalam l<rtab An-Nawadir karya Al Humaidi dan Ath-Thabaqat
karya Muhammad bin Sa'ad, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata,

"[Imar biasa berlindung kepada Allah dari suatu perkumpulan tidak
ada padanya Abu Al Hasan." Maksudnya Ali bin Abi Thalib.

Musyawarah Utsman bin Affan dengan sahabat ketika awal

menjabat khilafah berkenaan dengan tindakan terhadap Ubaidillah bin
Umar saat mernbunuh Al Hurmuzan dan lainnya karena dugaannya

mereka memiliki andil membunuh bapaknya. Kisatr ini disebutkan

Ibnu Sa'ad dan lainnya melalui sanad hasan. Begitu pula
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musyawarahnya dengan para sahabat tentang menyatukan umat

manusia terhadap satu mushhaf. Kisah ini diriwayatkan Ibnu Abi
Daud dalam lr:rtab Al Mashahif melalui beberapa jalur dari Ali RA. Di
antaranya perkataannya, q Y'V 1l *t.JlJt e',P.sir i,tl.;i S;a t
(Tidaklah Wsman melalatkan apa yang dia lalcukan terhadap Al

Qur'an kecuali atas persetujuan kami semua). Sanad riwayat ini

hasan.

fr i$r t ,i l. F $ ,sii (Abu Batrar berpendapat

memerangi orang-orang menolak membayar zakat ...). Dia

mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah yang baru saja

disebutkan daam bab meneladani salaf.

o3l"9u a.r-, d-! Cf :pt-S *
bersabda, "Barangsiapa mengganti agamanya mala bunuhlah dia.")
Riwayat ini sudah disebutkan secara maushul dari hadits Ibnu Abbas

pada pembahasan tentang para pemberontak.

$Cb jt 1t'.yf. '# ,j"p i4t*i irlst tttSi (Dan para ahti Al

Qur'an para anggota musyawarah (Jmar baik o,rang tua maupun

muda).Ini adalah penggalan dari hadits Ibnu Abbas tentang kisah Al
Hurr bin Qais dan pzlmannya Uyainah bin Hishn. Hadits ini baru saja

disebutkan pada bab meneladani salaf dengan redaksi, Ilt1tJij (Dan

anggota musyawarahnya). Sedangkan redaksi pada bagian akhimya di

tempat ini, ririi o'€1 lAaiau sangat cermat), maksudnya banyak

mencermati. Tarnbahan ini tidak tercantum dalam jalw maushul

dalam bab meneladani salal akan tetapi ia hanya tercantum pada

pembahasan tentang tafsir.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits

berita dusta dari jalur Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhi. Riwayat ini

sudah disebutkan dengan panjang lebar pada pembahasan tentang

peperangan dan Imam Bukhari membatasinya dengan mengutip apa

yang dibutuhkan, yaitu musyawarah Nabi SAW dengan Ali dan
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Usamalr RA. Pada bagran akhimya disebutkan, 'a1irb -ocrjf"ri (Beliau

lremudian menyebutkan kebebasan Aisyah {dari tuduhanJ}." Wa
mengisyaratkan dengan hal ini rmtuk meinmjukkan bahwa dirinya
yang meringkas. Lalu dia menyebutkan penggalannya melalui jalur
Hisyam binUrwatr, dari bapaknya.

Selain itu, dia telah menyebutkm jahr Abnr Usmrah dri
Hisyam yang dinukil de,ngan sanad mu'allaq di ternpat ini, dm
dikutip secara panjang pada pe,mbahasan tafsir. Saya telah sebutkan di
tempat itu mereka yang mengutipnya socara maushul dari Usamah.

Syailr& Imam Butfiari pada jalur maushul ini adalah Muhammad bin
Harb An-Nasya'i, dan Yahya bin Abi Taka,:ia adalah Yahya bin
Yahya Asy-Syarni, ymg pelnah tinggal di Wasith, dan dia lebih se,nior

dari Yatrya bin Yahya An-Naisaburi (guu Imam Bukhari dm
Muslim). Sedangkan Al Ghassmi adalah peidsbatan dirinya yang

masyhur.

* grt ?rt t2;a u,6t ',-t i '*t * l' & lt S|,r 'ot

(Sesungguhnya Rasulullah MW bqkhutbah di hadapan orang-orang

seraya memuji Allah dan menyanjung-Nya). Telah disebutkan riwayat

Abu Usarnah bahwa yang seperti itu t€rjadi setelatr Nabi SAW

mendengar perkataan Barirah. Di dalamnya disebuftan , - t+i A $
'r;;. $1 ,J,6 'j ,'t'1 '$ 6. * ;{ri fu 'r*t'r*;1 -d+1 b'rtt (Betiau

SAW berdiri berkhutbah tentanght -yabd karena aku-, beliau
mengucaplrnn syahadat, memuji Allah, dan matyanjung-Nya sesuai

yang layak bagi-Nya, kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du.')

,P itTjj 6 @po yang kamu sarankan kepadaku). Dernikian

redaksi yang tercantum di terrpat ini dengan bentuk kalimat
pertanyaan. Sudah disebutkan pada jalur Abu Usamah deirgan kalimat
perintah, * ri:*t (Berilah saran ke"adahi. Kesimpulannya, beliau

SAW bermusyawarah dengan mereka tentang Wa yang harus

dilakukan terhadap mereka yang menuduh Aisyab- Sa'ad bin Mu'adz
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dan Sa'id bin Hudhair menyatakan bahwa mereka menuruti apa saja

yang diperintatrkan dan dikatakan Nabi SAW. Lalu terjadi perseteruan

dalam hal itu antara Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Ketika

wahyu turun kepada Nabi SAW yang membebaskan Aisyah dari

tuduhan itu, maka beliau melaksanakan hukum bagi penuduh atas

mereka yang melakukannya.

A ;;'U|* 'd* 6 (Atu tidak mengetahui atas mereka

lreburukan' ro*r ri*rrl.Maksudnya, keluarganya. Dia menyebutkan

dalam be,ntrk jamak karena memperhatikan kandungan makna

keluarga- Se,me,ntara kisah ini hanya terjadi pada Aisyah RA, tetapi

karena mencaci Aisyatr berkonsekuensi cacian kepada kedua orang

fu*yq serta orang-orang yang terkait dengannya, dan semua mereka

dengan sebab Aisyah masuk dalam lingkup keluarga Nabi SAW,

maka benarlah ungkapan dalam bentuk ja*ak tersebut. Dalam hadits

hijrah yang padang telah disebutkan perkataan Abu Bakar , |lhi'i 6t
ir Jb 6- (Sesungguhnya mereka adalah keluargamu wahai

Rasulullah SAW). Maksudnya Aisyatr, ibunya, dan Asma' binti Abi

Bakar.

il| ,f: @an dari Uruah). Bagran ini dinukil secara maushul

melalui jalur sebel"mnya.

'o,;t 61 6aita dikabaran). Pada pembahasan sebelumnya

sudatr disebutkan ftrma ormg yang mengabarkan hal itu.

."61 . 
',#'ot d iitt( @pakah engl<au mengizinkanlat untuk

pergt mmemui keluargaht). Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan,

*.t *. il*tf (Kimmtah aht ke rumah bapakh).

U l6t b h !V2 $eorang lakiJaki dari kalangan Anshar

berkata). Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa dia adalah Abu

Ayyub Al Anshari. Al Hakim meriwayatkannya dari jalurnya dan

diriwayatkan pula Ath-Thabarani dalam kitab Musnad Asy-Syamiyin
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serta Abu Bakar Al Ajurri pada jalrn-jalur hadits tentang berita dusta

dari Atlu Al Khurasani, dari Az-Ztthi, dari Urwatr, dari Aisyatr.

Disebutkan dalam penjelasannya pada pernbahasan teirtang tafsir
bahwa Usamah bn Zatd mengatakan hal itu pula. Akan tetapi dia
bukan seormgAnshar.

Dalam riwayat kauri dalam kitab Fawa'id Muhammad bin
AMuAah yang dikenal de,ngan sebutkan putra saudara Maimun, dari
tmtrsal Sa'id bin Al Musayyab dan lainnya, "Adryrm dua orang

sahabat Nabi SAW )rmg ryabila mendengar sesuatu dari hal itu maka

mereka bertata, 'Maha Suci Engkau, ini adalah kedustaan yang

b€sar', adalah Zaid bin Haritsah den Abu A5ryub."

Tetapi Zaid bin Haritsah juga bukan seorang Anshar. Dalam
tafsir Srraid dari mursal Sa'id bin Jubair disebutkan, bahwa Sa'ad bin
Mu'adz ketika mende,ngar 4pa yang dikatakan tentang urusan Aisyah,

maka diaberkata:i$ 3E t;i 'ulfi;) (Maha suci Engkau, ini adalah

kedustaanyang besar).

Dalam kltab Al IHit karya N Hakim, dari Al Waqidi
tlisebutkan, bahwa Ubai bin Ka'ab me,ngatakan hal itu dan mengutip
dari kitab Al Mubhamaatkarya Ibnu Basykuwal 

-tetapi 
saya belum

melihatnya- bahwa Qatadah bin An-Nu'man juga mengatakan hal

s€rupa Apabila akurat maka mereka yang m€ngatakannya berjumlah
6 orang dari kalangar Anshar dan Muhajirin.

Cetatan

Dalam sebagim naskatr di
perbedaan urutan bab. Namrm

sederhana

tiga bab terakhir ini disebutkan

ini adalah permasalahan yang
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Penutup

Pembahasan tentang berpegang dengan A1 Qur'an dan Sunnatl

memuat 127 hadits marrtt' serta hadits yang dihukumi marfu'. Di

antaranya hadits mu'allaq dan yang sepertinya berjumlah 26 hadits.

Sedangkan selebihnya adalatr hadits maushul. Hadits yang mengalami

pengulangan dan juga disebutkan pada pembahasan sebelumnya

berjumlah tl0 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh .Imam Muslim,

kecuali hadits Abu Hurai ruh, ,i U y't;ir PU ,it"y 6"tiop umatlat

masuk surga kecuali ydng enggan), hadits lJmar, 4(3l ,f q (Kami

dilarang membebani diri), hadits Abu Hurairah tentang generasi,

hadits Aisyah tentang kelembutan, dan hadits musyawarah untuk

keluar menuju Uhud.

Pada pembahasan ini terdapat pula 16 atsar dari satrabat dan

generasi sesudah mereka.
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97. KITAB TAT]HII)

(Bismillaahirrahmaaniruahiim. Kitab tauhid). Demikian

redaksi dalam riwayat An-Nasafi dan Hammad bin Syakir, dan

demikian juga mayoritas periwayat yang meriwayatkan dari Al
Farabri. Sementara Al Mustamli menambahkan, "Sanggahan terhadap

golongan Jatrmiyyah dan lainnya''. Sementara selain Abu Dzar tidak

mencanfumkan "basmalah". Dalam syaratr Ibnu Baththal dan Ibnu At-
Tin dicantumkan,'I(itab penolakan golongan Jahmiyyah dan lainnya

terhadap tauhid". Realitanya kontradiklif, karena golongan Jahmiyah

dan golongan atrli bid'ah lainnya tidak menolak tauhid. Mereka hanya

berbeda dalarn penafsirannya. Dalil-dalil pada bab ini jelas mengenai

hal itu.

Yang dimaksud dengan "dan lainnya" dalam riwayat Al
Mustamli adalah golongan Qadariyah. Sedangkan hal-hal yang terkait

dengan golongan Khawarij telah dipaparkan pada pembahasan tentang

fibrah, dan hal-hal yang terkait dengan golongan Rafidhah telah

dipaparkan pada pembatrasan tentang hukum. Keempat golongan

tersebut adalah para pencetus bid'ah. Golongan Mu'tazilah sendiri

menyebut mereka sebagai "golongan yang adil lagi bertauhid". Yang

mereka maksud dengan tauhid adalah keyakinan yang mereka anut,

seperti penafian sifat-sifat Allah, karena keyakinan mereka bahwa

menetapkannya berarti melakukan tasybih (menyerupakan Allah

dengan makhluk), sedangkan menyerupakan Allah dengan makhluk-

4/

*;t*V
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Nya berarti syirik" Dalam hal penafian ini mereka sependapat dengan

golongan lehmiyah. Sedangkan ahlu sunnah menafsirkan tauhid

dengan pe,nafian tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk) dan

ta'thil (mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah).

Maka dari itu Al Junaid mengatakan seperti yang dituturkan

oleh Abu Al Qasim Al Qusyairi, "Tauhid adala?r mengesakan Yang

Maha Dahulu dari yang baru."

Abu Al Qasim At-Tamimi dalam l<ttab Al Huiiah berkata,

'"Tauhid adalah bentuk mashdar dai wafufuada-ywvaftfuidu. Kalimat

wahhadtullaaha (mengesakan Allah) artinya aku meyakini-Nya Esa

(tunggal) de,ngan Dzat-Nya dan sifat-sifat-Nya, tidak ada yang setara

serta sertrpa dengan-Nya. "

Ada juga yang mengatakan bahwa makna wahhadtuhuu adalah

aku mengetahui-Nya Esa atau tunggal. Ada juga yang mengatakan

bahwa maknaqra adalah aku meniadakan kualitas dan kuantitas dari-

Ny4 karena Dia adalah Esa pada Dzat-Ny4 tidak terbagi-bagi, tidak

ada yang me,nyerupai sifat-sifat-Nya, tidak ada yang menyertai-Nya

(tidak ada selrutu) pada ketuhanm-Nyq kerajaan-Nya dan kekuasaan-

Nya, tidak ada tuhan pengatur selain-Nya, dan tidak ada Pencipta

selain-Nya

Ibnu Baththal berkata, "Iopik ini mengandung pernyataan

bahwa Allah bukanlah jrsz (materi), kare,na materi terdiri dari

sejumlah lmsur yang menyatu. Ini merupakan bantahan terhadap

golongan Jahimiyah yang menyatakan bahwa Allah adalah jism

(materi)."

De,mikian yang saya temukan, kemungkinan maksudnya

adalah golongan Musyabbihah (golongan yang menyerupakan Allah
dengan makhluk). Sedangkan golongan Jahmiyah tidak ada perbedaan

pandangan mengenai mereka, bahwa mereka menafikan sifat-sifat

hingga mereka dianggap menafikanya. Diriwayatkan dari Abu
Hanifab dia berkata, "Jahm menafikan dengan sangat, sarnpai-sampai
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ia berkata, 'Sesungguhnya Allah bukanlah apa-apa' ."

Al Karmani berkata, "Golongan Jahmiyatr adalah golongan

bid'ah yang dinisbatkan kepada Jahm bin Shafwan, tokoh golongan

yang berpendapat batrwa hamba s:Lma sekali tidak mempunyai

kemampuan. Mereka beraliran Jabariyah. Jahm meninggal dibunuh

pada masa Hisyambin Abdul Malik."

Yang diingkarinya dari golongan Jahmiyah bukan hanya

paham Jabariyahnya sajq tapi yang disoroti secara tajam oleh

kalangan salaf adalah pengrngkaran mereka terhadap sifat-sifat,

sampai-sampai mereka berkata, "Sesungguhnya A1 Qur'an bukanlah

kalam Allah, dan sesungguhnya Al Qur'an adalah makhluk."

Ustadz Abu Manshur Abdul Qahir bin Thahir At-Tamimi Al
Baghdadi dalam lrlrtab Al Farq baina Al Firaq mengatakan, bahwa

para pemuka ahli bid'ah ada empat, hingga dia rnengatakan bahwa

golongan Jahmiyyah adalah para pengikut Jahm bin Shafwan yang

berpendapat bahwa para makhluk dipaksa dan terpaksa melakukan

perbuatan, dan dia berkata, "Tidak seorang pun mempunyai perbuatan

selain Allah. Dinisbatkannya perbuatan kepada hamba adalah sebagai

kiasan, karena sebenarnya makhluk bukanlah pelaku dan tidak

berkemampuan terhadap apa pun." Dia juga menyatakan bahwa Allah
adalah baru (ada perrnulaanya), dan dia tidak mau menyandangkan

sifat hidup, alim, berkehendak atau apa pun terhadap Allah, sampai-

sampai dia berkata, "Aku tidak menyandangkan kepada Allah sifat

apa yang bisa disandangkan kepada selain-Nya. Aku hanya

menyandangkan sifat kepada Allah bahwa Dia adalah Yang Maha

Menghidupkan, Yang Maha Mematikan, Yang Maha Esa, karena

sifat-sifat ini khusus bagi-Nya." Dia juga menyatakan bahwa kalam

Allah adalah baru, dan Allah tidak disebut "berbicara dengan itu".

Selanjutnya Ustadz Abu Manshur berkata, "Jahm

menghunuskan senjata dan memerangi. Dia keluar bersama A1 Harits

bin Suraij saat memberontak terhadap Nashr bin Sayyar, seorang
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gubernur bani Uma)ryah di Khurasan, hingga ahimya dia dibunuh oleh

Salam bin Ahwaz, pejabat militerNashr."

Imam Bukhari dalam kitab Khalq Af'al At lbadberkat4 "Telah

sampai kepadaku, bahwa Jahm mengambil paham dad A1 Ja'd bin
Dirham. Lalu Khalid Al Qasri, gubernur hak berlhutbah dengan

berkata, 'sesungguhnya aku akan berkorban dengan Al Ja'd bin

Dirham, karena dia menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan

Ibrahim sebagai khalil dan tidak pernah berbicara kepada Musa secara

langsung'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu terjadi pada masa khilafah

Hisyam bin Abdil Malik. Tampaknya, pikiran Al Karmani beralih dari

Al Ja'd kepada Al Jatm, karena Jahm dibunuh selang beberapa waktu

setelah itu.

Imam Bukhari menukil dari Muhammad bin Muqatil, dia

berkata, "Abdullah bin Al Mubarak berkata:

rsr;i t"]sr',5't L$\'rt'^) i,f n;;.ir S* Jii tt
Alat tidak berpendapat dengan pendapatnya AI Jahm, knrena dia

mempunyai pendapat yang kndang menyerupai syirik

Diriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, "Kami pernah

menceritakan perkataan kaum Yahudi dan Nasrani, namun karni

merasa berdosa besar bila menceritakan perkataan Jahm."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaudzab, dia berkata, "Jahm

pernah meninggalkan shalat selama 40 hari karena keraguan."

Ibnu Abi Hatim menukil riwayat dalam h,ttab Ar-Radd ala Al
Jahmiyyah, dari jalur Khalaf bin Sulaiman Al Balkhi, dia berkat4
''Jahm termasuk penduduk Kufah, dia seorang yang fashih (pandai

berbicara), namun ia tidak pemah mendalami ilmu. Ketika sejumlah

orang dari golongan zindiq mengatakan kepadanya, 'Ceritakan sifat
Tuhanmu yang engkau sembah'. Lalu dia masuk ke nrmah dan sesaat

dia tidak keluar, kemudian dia keluar lalu berkata,'Dia adalah udara
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bersama segala sesuatu'."

Ibnu Khuzaimah menukil riwayat dalam kitab At-Tauhid, dan

juga Al Baihaqi dalam krtab Al Asma' dari jalumya, dia berkata: Aku

mendengar Abu Qudamah berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al
Balkhi berkata, "Jahm adalah orang Kufah asli yang fasih (pandai

berbicara), namun dia tidak berilmu dan tidak suka bergaul dengan

para ahli ilmu. Suatu ketika dikatakan kepadanya, 'Ceritakan tentang

sifat Tuhanmu'. Dia kemudian masuk rumah dan tidak keluar selama

sekian lama. Setelah beberapa hari dia keluar lalu berkata, 'Dia adalalt

udara bersama segala sesuatu dan dalam segala sesuatu, dan tidak ada

sesuatu pun yang kosong dari-Nya'."

Imam Bukhari menukil riwayat dari jalur Abdul Aziz bin Abu

Salamatr, dia berkat4 '?erkataan Jahm ada sifat tanpa makna dan

bangunan tanpa pondasi, sama sekali tidak dianggap di kalangan

ulama. Dia pernah ditanya tentang lelaki yang menceraikan isterinya

sebelum digauli, lalu dia menjawab bahwa si wanita menjalani iddah."

Setelatr itu dia mengemukakan banyak atsar dat', para salaf yang

mengafirkan Jahm.

Ath-Thabari menyebutkan dalam kttab At-Tarikh mengenu

beberapa peristiwa di tatrun 27 H, bahwa Al Harits bin Suraij keluar

memerangi Nashr bin Salyar, gubernur Khurasan dari bani Umalyah.

Saat itu Al Harits mengajak menerapkan Al Qur'an dan Sunnah,

sementara saat itu Jahm adalatr juru tulisnya. Keduanya kemudian

saling mengirim utusan untuk perjanjian damai, dan keduanya sama-

sama menerima keputusan Muqatil bin Hayyan dan Al Jahm. Kedua

orang ini sepakat bahwa perkaranya diputuskan atas dasar

musyawarah hingga penduduk Khurasan rela dipimpin oleh seorang

pemimpin yang memimpin mereka secara adil. Namun Nashr tidak

menerima itu dan terus memerangi Al Harits, hingga akhirnya dia

berhasil membunuh Al Harits pada tahun 28 pada masa k&ila{bh

Marwan Al Himar.

344 _ FATIilIL BAARI



i

Ada yang mengatakan bahwa Jahm juga terbunuh dalam
peperangan itu, dan ada juga yang mengatakan ditawan. Lalu Nashr

bin Sayyar memerintahkan Salm bin Ahwaz untuk membunuhnya,

nilmun Jahm meminta perlindungan (suaka), hingga Salm mengatakan

kepadanya, 'Seandainya e,ngkau berada di dalam perutku, maka aku

akan merobeknya agar bisa membrmuhmu'. Lalu dia membunuhnya."

Ibnu Abi Hatim me,nukil riwayat dari jalur Muhammad bin
Shalih maula bani Hasyim, dia berkata, 'I(etika Salm menangkapnyq

dia berkat4 'Wahai Jahm; sebe,narnya aku akan membwruhmu bukan

karena engkau memerangiku, lalu e,ngkau bagiku lebih hina dari itu,
tapi karena aku mendengarmu mengatakan perkataan dengan

menyatakan suatu pemyataan terhadap Allatl yang aku tidak
mempunyai pilihan terhadapmu selain membunuhmu'. Lalu dia pun
membunrxmya."

Diriwayatkan dari jalur Mu'tamar bin Sulaiman dari Khallad
Ath-Thufawi, "Sampailah berita kepada Salm bin Ahwaz, pejabat

militer Khurasan, bahwa Jahm bin Shafwan mengingkari bahwa Allatl
telah berbicara secara langsung dengan Musa, maka dia pun
membunuhnya."

Diriwayatkan dari jalur Bukair bin Ma'ru[ dia berkata, r'r{ku

melihat Salm bin Ahwaz ketika sdang memancung leher Jahm, lalu
waj atr Jahm menghitam."

Abu Al Qasim Al-I^alika'i dalam kitab As-Sunnah
menyebutkan bahwa eksekusi pembunuhan Jahm pada tahun 132 H.
Namun yang yang bisa dijadikan sebagai pegangan adalah yang

disebutkan oleh Ath-Thabari. Makzudnya, pada tahun 28 H.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat dari jalur Sa'id bin
Rahmat, sahabat Abu Ishaq Al Fazari, bahwa kisah Jahm terjadi pada

tahun 130 H. Kemungkinan berita ini diartikan sebagai penggenapan

fvalni tanpa mendetailkan angka satuannya), atau bahwa dibunuhnya
Jahm berselang lama setelah dibunuhnya Al Harits bin Suraij.
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Pe,ndapat Al Kumani yang menyatakan batrwa dibunuhnya

Jahm pada masa khilafah Hisyam bin Abdil Malik hanya asumsi

belaka, kare,na Al Harits bin Suraij dimana saat itu Jahm sebagai juru

tulisnya keluar setelah itu. Kemungkinan sandaran Al Karmani adalatr

riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Shalih bin Ahmad

bin Hanbal, dia berkata, *Aku mernbaca di dalam dokume'n Hisprt
bin Abdil [\,,talik rmtuk Nashr bin Sayyar, gubemur Khurasan: Amma

ba'du, sebelummu telah ada seofimg lelaki yang bernama Jatrm telah

memunculkan paham atheisme. Jika engfuu bisa mengalahkanny4

maka bunuhlah dia" Tapi tidak berarti bahwa itu terjadi pada masa

Hisyam, walarryul pemberontakannya tedadi sebelum itu sehingga

Hisym mengirim surat mengenai itu.

Ibnu Hazn dalam kitab l/ Milal wa An-Nibal berkatq

"Golongan-golongan yang mengaku agama Islam ada lima.

Maksudnya: (a) Ahlus Sunnah, (b) Mu'tazilah, di antaranya adalalt

Qadari)rah, (c) Murji'ah, di antaranya adalah Jahmifh dan

Karamiyah, (d) Rafidhab di antaranya termasuk Syl'ah, dan (e)

Khawarij, di antaranya adalah Azariqah dan Ibadhiyatr. Setelah itu
kelompok-kelompok tersebut terpecah belah menjadi beberapa

golongan. Kebanyakan perpecahan di kalangan Ahlu Sunnah

berkenaan de,ngan ilmu-ilmu funr' (ilmu-ilmu cabang), dan dalam

masalah keyakinar hanya sedikit sekali. Sedangkan pendapat-

pendapat sekte lainnya bertentangan dengan Ahlu Sunnah. Golongan

ymg pahng dekat adalah Murji'atr. Mereka berpendapat bahwa iman

adalah penrbenaran dengan hati dan lisan saja, sedangkan ibadah

bukan bagran dari iman. Sedangkan golongan png paling jauh adalatt

Jatrmiyah, mereka mengatakan bahwa iman adalah pengakuan dengan

hati saja walaupun me,narrpakkan kekufuran dan menyatakan tinitas
dengan lisannya serta me,nyeurbatr berhala yang bukan karena taqiyah

(bukan sekadar rmtuk menyelamatkan diri). Golongan Karramiyah

adalah yang berpendapat batrwa keimanan adalah ucapan dengan lisan

saja walaupun hatinya kufilr."
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Kemudian dia mengemukakan sejumlah definisi tentang

golongan-golongan lainnya, lalu dia berkata, "Tolok ukur yang

digunakan oleh Murji'atr adalah anggapan tentang keimanan dan

kekufuran. Orang yang berpendapat bahwa ibadah termasuk iman,

iman itu bisa bertambah dan berkurang, seorang mukmin tidak

menjadi kafir karena suatu dosa, dan seorang muhnin yang masuk

neraka tidak kekal di dalamnya, maka dia bukan penganut Murji'ah
walaupun menyepakati pendapat mereka yang lain. Sedangkan tolok

ukur golongan Mu'tazilatr adalah pendapat mereka tentang janji,

ancaman dan takdir. Orang yang berpendapat bahwa Al Qur'an
bukanlah makhluk, mengakui takdir dan kelak dapat melihat Allah
pada Hari Kiamat, menetapkan sifat-sifat-Nya yang disebutkan di

dalam Al Qur'an dan Sunnah, dan bahwa pelaku dosa besar tidak

mengeluarkannya dari keimanan, maka dia bukanlah penganut

Mu'tazilah walaupun menyepakati pandangan-pandangan lainnya."

Demikian seterusnya hingga dia berkat4 "Pembicaraan

tentang apa yang disifatkan kepada Allah, maka kelima golongan atau

sekte tersebut sama. Maksudny4 ada yang menetapkan dan ada yang

menafikan. Sekte yang menafikan adalah golongan Mu'tazilatr dan

Jatrmiyah, mereka sangat berlebihan dalam hal ini sampai-sampai

mereka hampir mengingkari. Sedangkan yang menetapkan adalah

Muqatil bin Sulaiman dan para p€nglkuhya dari kalangan Rafidhah

dan Karamiyatr, karena mereka sangat berlebihan dalam hal ini
sampai-sampai mereka menyerupakan Allah dengan maktrluk-Nya

Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan. Pendapat golongan

Jahmiyatr yang senada adalah, 'sesungguhnya hamba (makhluk) itu
sama sekali tidak memprmyai kemampuan'. Sementara golongan

Qadariyah menyatakan batrwa hamba (makhluk) menciptakan

perbuatannya sendiri. "
Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bulfiari telah menjelaskan

rnasalah ini dalam kitab tersendiri. Maksudnya, Khalq Afal Al lbad.
Di sini dia mengemukakan sebagiannya setelatr selesai menjelaskan
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hal-hal yang terkait dengan sekte Jahmiyah.

1. Seruan Nabi SAW kepada Umatnya Agar Mentauhidkan
(Mengesakan) Allah

tit;l ,;. *t *it d* ,;t'ol l&?tr *", y& yt *
*At Jt

7371. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW mengutus

Mu'adz ke Yaman.

iy7 Gid *' *a\" * Ut'$ tx,JE {& it *
J:ti'#,7.,,!i n ri,*i,G elt,{ Jv,frt,yi f
b ir "oi V;fiu:,ir 6g .Sahr trlLri-'oi jl., +..:J t
oi7;Ljr1*6$ '5, *V Gyttb;:L'*A;
o o-7 i, t,t o )1 . r.z ctc ..,c( .l.'-. . ol,'.€*,p,-p tr,r bi d;l eik: * ;j,rir

.,/6, ),;f e6 b:i, rs'ii u* rrjl 6$

7372. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, 't(etika Nabi SAW
mengutus Mu'adz bin Jabal kepada purduduk Yaman, beliau bersabda

kepadany4 'Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu lwum dari
ahli kitab, maka yang pefiama lali englcau sentkan kepada mereka

adalah mengesakan Allah. Jila mereka telah mengetahui itu maka

beritahulmnlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada

mereka lima lrali shalat dalam sehari semalam. Jika merekn telah
mengerjakan shalat, maka beritahulah mereka bahwa Atlah telah
mewajiblran zakat dalam harta merelm yang diambil dari orang kaya
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mereka dan diberikan kepada orang yangfakir diantara mereka. Bila
mereka telah mengalai itu, maka ambillah dari mereka dan hati-
hatilah terhadap harta manusia yang berharga'."

(, q'i ,ia,:-,*, *a?ut *U, Ju :Ju ,F i rGJ ,f
t.{-e \:';:l$. bf ,ju F f;;ilti :JG r;#r e yt'*
y if 'j; .:nLi t?;rl,f 'i6 sr:tL"& ;, flrt|w, y

,ar;

7373. Dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, 't{abi SAW
bersabda, 'Wahai Mu'adz, tahuknn englau apa hak Allah terhadap
para hamba?' Dia menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih
mengetahui'. Beliau bersabda, 'Yaitu mereka menyembah-Nya dan

tidak memperselalukan sesuatu dengan-Nya. Tahukah engkau apa
hak merelra terhadap-Nya?' Dia menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya
yang lebih mengetahui'. Beliau bgrsabda 'Yaitu Dia tidak mengadzab

mereka'."

(;1h' F 
"y>,";y,-t'?)4'of 

'erilt * ,J *
- u; { ?i ;-"t,)r\t * dt jtie '6;1 w ,s;11-

4,t,$),*t * ht * :t J;riw -dA- S*'S:LK
lc t tt t

4ffl e^tl Jj*J 6!,g*.

,F-,1 
'* ,*i'* ,#!)t * ,f ,,il:1 * _e';. S7t;y;t;

.*:) *e \,'* a,,r g(At;i;a ef a?!t oZ
7374. Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa seorang lelaki
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mendengar lelaki lainnya membaca qul huwallaahu afuad (surah Al
Ikhlaash) berulang kali. Keesokan harinya dia mendatangi Nabi SAW

lalu menceritakan itu kepada beliau 
-seakan-akan 

dia mengangapnya

sedikit-, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Demi Dzat yang jiwalcu

berada di tangan-Nya, sungguh (surah) itu setara dengan sepertiga Al

Qur'an'."

Ismail bin Ja'far menambatrkan dari Malik, dari Abdurratrman,

dari ayatrny4 dari Sa'id: Saudaraku, Qatadah bin An-Nu'man

mengabarkan kepadaku dari Nabi SAW.

ot--S) ,'i-r- ,r* :le:, * *)ip h' *Ut'oi rts.ay

fr;3t;;* .Vfh, ,^ 
'Jtr?;*W|e yl*\.fr-

t3L, 'F-|i'e\.i:i-, ,Jr-,*r*r I' * 4t,A;
*U, J* .ArGi'ol+f t*t f!)t +, rf't,tJw ifiri

.phtLi:rpf ,*'r*\,
7375. Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW mengutus seorang

laki-laki untuk memimpin suatu perang. Dalam shalatnya, dia

membaca (surah) kepada para shahabatrya dan menutupnya dengan

qulhuwallaahu afuad. Sekembalinya, mereka menceritakan hal itu
kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda "Tanyakan kepadanya, untuk

apa dia melahtkan hal itu?" Lalu mereka menanyakapnya kepadanya,

maka dia menjawab, 'I(arena ia (surat tersebut) adalah sifat Ar-
Rafumaan dan aku suka membacanya." Maka Nabi SAW bersabd4

" B eritahulranlah kepadanya bahwa Allah mencintainya."

Keter44gan Iladits

(Bab Seruan Nabi SAW kepada umatnya agar mentauhidlwn
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(mengesakan) Allah). Yang dimaksud dengan taufuiidullah ta'ala
(mengesakan Allah Ta'ala) adalah kesaksian bahwa Dia-lah Tuhan

satu-satunya. Inilah yang disebut oleh sebagian penganut sufi radikal

dengan sebutan tauhidnya ftnlangan awam. Ada dua golongan yang

menafsirkan tauhid dengan penafsiran ;rang rnereka ada-adakan.

Pertama, penafsiran golongan Mu'tazilah sebagaimana yang telah

dipaparkan. Kedua, adalatr kaum sufi radikal. Sebab para tokoh

merek4 ketika membicarakan tentang masalatr fana (ketidakabadian),

dan maksud mereka adalah sikap berlebihan dalam hal kepasrahan dan

penyerahan lrrusrtrr sebagaimana mereka berpandangan ekstrim
hingga menyarnai golongan Murji'ah dalam menisbatkan perbuatan

kepada hamba (makhluk).

Pandangan ini mendorong sebagian mereka memberikan udzur
kepada para pelaku kemaksiatan, kemudian sebagian mereka malah

lebih radikal dengan menrberi udzur kepada orang-orang kafir, dan

sebagaian mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tauhid
adalah meyakini wifudatul wujud. Perkaranya semakin besar sampai-

sampai banyak kalangan ulama yang berburuk sangka dengan

kemajuan mereka. Saya telah mengemukakan perkataan syaikh Al
Junaid yang sangat bagus dan ringkas yang kemudian dibantah oleh

sebagian orang yang berpendapat dengan wifudatul wujud dengan

berkata, "Adakah yang lainnya." Mengenai ini telah terjadi polemik

lang sangat panjang yang menjadi perhatian setiap orang yang berada

di atas fitrah Islam.

Pada bab

Maksudny4:
Imam Butfiari mengemukakan empat hadits.

Pertama, hadits Mu'adz bin Jabal mengenai pengirimannya ke
Yaman. Imam Bukahri mengemukakannya dari dua jalur, dimana jalur
:ertama lebih tinggi dari jatur kedua. Jalur yang pertama juga telah

Ckemukakannya pada pembahasan tentang zakat, di sana dia

=engemukakannya dengan redaksi Abu Ashim yang

:.eriwayatkannya. Di sana juga dia menyebutkannya dari jalur
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lainnya.

#t,yt f il,h ii*'rril"p I' d*'4t'6.til (Ketika

Nabi SAW mengutls Mu'adz bin Jabal kepada penduduk Yaman).

Maksudnya, ke arah penduduk Yaman. Riwayat ini membatasi

riwayat mutlak yang me,nggunakan redaksi, #' !i4'^;;11.'W (Ketika

beliau mengutusnya ke Yaman). Dalam bab pengiriman Abu Musa dan

Mu,adz ke Yaman di akhir pembahasan tentang peperangan telah

dikelnukakan dari riwayat Abu Burdatr dari Abu Musa, yang masing

masing dari keduanya diutus ke salah satu bagian wilayatr Yaman.

Dalam riwayat itu disebutk an, ;:rtiyllta lir 2 6, aon gkan Y aman

terdiri dari dua disfik).|Kemudian redaksi, #' #t i16u nu"dutuk

Yaman) merupakan bentuk redaksi keseluruhan yang memaksudkm

sebagian, karena sebenamya Mu'adz hanya diutus kepada sebagian

merek4 bukan kepada seluruh penduduk Yaman. Kemungkinan jugr

hadits ini bersifat umum mengenai seruan ke,pada hal-hal tersebut'

walaupun pemerintahan Mu'adz hanya berlaku pada salah satu distrik

tertentu di negeri Yaman.

.7t3ir i',* lj ,P iii,.J;1 (Sesungguhnya engknu alw

mendatangi suatu lcaum dari ahli kitab). Maksudnya, kaum Yahudl

Pennulaan masuknya kaum Yahudi ke Yaman pada masa As'ad Dzi

Karib sebagaimana yang disebutkan oleh lbnu Ishaq dalam kitab ls-
sirah, dimana ketika pemerintahan Islam berdiri, sebagian wargr

Yaman memeluk agama Yahudi. Sedangkan masuknya agalnaNasrmi

adalah setelah itu (setelah masuknya agarna Yahudi). Artinya

Habasyatr menaklult<an Yaman, di antaranya adalah Abrahah sang

pemimpin pasukan bergajah yang hendak menyerang Makkah de
menghancurkan Ka'bah, hingga mereka difasilitasi oleh saif bin Dzi

Yazan sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Ishaq. Setelah itu tiaat

t Yaitu bahwa Yarnan bagran atas yang menjadi wilayah tugas Mu'a&, dr
Yaman bagian bawah png menjadi wilayah tugas Abu Musa.
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ada lagi seorang pun pemeruk Nasrani kecuali di Najran, yakni
wilayah antara Makkah dan yaman, sedangkan sebagian kecil
penganut agama yahudi masih berada di sebagian negeri Najran.

;t-i; r;t ri# ,i,ir qi*Lj-of _,-rl iiu o ,)i:i.r5qi, go*o
hendaklah yang pertama rrnri engrrau seru mereka agar mengesakan
Allah. Jika mereka telah mengetahui itu). pada pe,mbahasan tentang
zakat telah dikemukakan dari jalu rsmail bin umalyah dari yahya
bin Abdillah dengan redaksi, fu tj,7 rif ,.ir ;sV gli** 6 Jil.&J
(Maka hendaklah yang pertama kari engkau serukan kepada mereka
adalah menyembah Attah. Jika mereka terah mengetahui Ailah).
Demikian juga yang dinukil oleh Muslim dari syaikh yang darinya
Lmam But&ari menukilnya.

Hadits ini dijadikan dalil oreh oftmg yang berpendapat batrwa
ini merupakan kewajiban pertam4 seperti Imam AI Haramain. Dia
pun berdalil dengarurya dalam menyatakan bahwa tidak ada
pelaksanaan perintah sebagai bentuk ketundukan dan tidak pula
penjauhan larangan sebagai bentuk kepahrhan kecuali setelah
mengetahui Dzat yang memerintahkan dan merarang. Namun
pandangan ini ditanggapi, bahwa pengetahuan itu tidak akan muncul
kecuali dengan memperhatikan dan menyimpulkan. In,ah
pendahuluan kewajiban itu, sehingga kewajiban pertama adalah
memperhatikan. Demikian pendapat segorongan ularna seperti Ibnu
Faurak. Kemudian ditanggapi bahwa me,mperhatikan memiliki
bagian-bagian yang saling berurutan, sehinggakewajiban pertama satu
bagian dari memperhatikan. Demikian pendapat png berasar dari AI
aadhi Abu Bakar bin Ath-Thayyrb, sedangkan me,nurut ustadz Abu
Iqhaq Al Isfarafini, bahwa kewajiban pertama menuju kepada
rrtratian (yang akan diperhatikan).

Sebagian urama berusaha me,madukan pe,ndapat-pendapat ini,
:ahwa orang yang bependapat kewajiban pertama adalah mengetahui,
-''ka maksudnya adarah mencari dan berpedoman, sedangkan yang
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berpendapat rnemperhatikan atau menuju yang diperhatikan maka

maksudnya adalah pelaksanaannya. Karena ini merupakan sarana

untuk mencapai pengetatruan. Pada pembahasan tentang iman telah

saya kemukakan orang yang menyangkal pendapat ini dan

berpedoman dengan firman Allah dalam surah Ar-Ruum ayat 30, g2b

W,-rgt -gt 
A it ise V .;-*.Wj (Matra hadaptcanlah wajahmu

dengan lurus kepada agama [AllahJ; [tetaplah atasJ fi*ah Allah yang

telah menciptakan manusia menurutfitrah itu) dmhadits, iii- lii ,F

:tLi, & (Setiap anak dilahirlun dalam l<ondisifitrai). Sebab konteks

ayat dan hadits ini menrmjukkan bahwa pengetatruan merupakan hasil

dari asal fitrah, dan bahwa keluarnya dari fitrah itu yang dialami oleh

seseoftmg merupakan darnpak dari faktor luar, seperti yang

ditnnjulrkan oleh sabda Nabi SAW , 9tpji.\1 u;:i!$\fi$ gatu kedua

orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai orang Yahudi atau

Nasroni).

Abu Ja'far As-Samnani, salah seorang tokoh golongan Asy'ari

menyepakati pandangan ini dengan berkata, "Sesungguhnya masalah

ini akan tetap dalam perkataan golongan Asy'ari dari antara masalatr-

masalah Mu'tazilah. Lalu darinya berkembang masalatr bahwa

kewajiban setiap orang adalatr mengenal Allah berdasarkan dalil-dalil
yang menunjukkannyq dan itu tidak cukup hanya dengan menirukan

orang lain."

Saya pemah membaca di salah satu bagian perkataan Al
Hafizh Shalatruddin Al Ala'i, bahwa masalatr ini termasuk masalah

dimana berbagai madzhab saling berseberangan dan tampak antara

yang kurang, berlebihan dan yang pertengahan. Golongan yang

pertama adalatr yang menyatakan cukup menirukan orang lain dalarn

menetapkan keberadaan Allah dan menafikan-Nya dari sekutu. Di
antara yang dinisbatkan kepada pendapat ini adalah Ubaidullah bin Al
Hasan Al Anbari dan segolongan dari kalangan ulama Hanbali dan
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ntablrl. Bahkan di antara mereka ada yang sangat kurang dengan

mengharamkan penelaahan dalil-dalil, dan dalam hal ini mereka

berpedoman kepada pendapat yang dinptakan oleh para imam besar

tentang tercelanya iLnu kalam sebagaineana yang akan dipaparkan.

Golongan kedua adalah pendapat yang menggantungkan

sahnya keirnanan setiap orang pada pengetahuan tentang dalil-dalil
dari ihnu kalam. Pandangan ini dinisbatkan kepada Abu Ishaq Al
Isfarayini.

Al Ghazali berkata" "Ada golongan yang berlebihan sehingga

mengafirkan golongan awem kaum muslimin. Mereka menyatakan

bahwa orang yang tidak mengenal akidah-akidah syariat berdasarkan

dalil-dalil yang menetapkanny4 sehingga dia kafir. Mereka

menye,rnpitkan rahmat Allah yang luas, dan menjadikan surga hanya

khusus bagi segolongaa kecil ahli kalam."

Abu Al Muzhaffar bin As-Sam'ani juga mengemukakan

pendapat serupa dan dalam menyangkalnya secarapanjang lebar, serta

melukil dari mayoritas imarn fatwq bahwa mereka berkata,

"Golongan awam tidak boleh dibebani dengan keyakinan ushul

dengan dalildalilnya kare,na hal ini mengandung kesulitan besar yang

Iebih berat dari mempelajari cabang-cabang fikih."

Adapun golongan yang perteagahan, akan saya sebutkan

s€cila ringkas setelatr ini,

Al Qurthubi dalam kitab Al MuJhim berkata ketika

menjelaskan hadits, 'git 1ili .iir jy9e}t';ezfi gum"usia yang paling

dibenci Allah adalah penentang yang paltng keras) yang

oenjelasannya telah di kemukakan di perte,ngahan pembahasan tentang

hukum, 1lakd hadits yang terdapat di awal pembahasan tentang ilmu
dalam htab Shahih Muslim, "Orang ini adalatl orang yang dibenci

-{Ilah. Maksudnya, orang yang pe,nentangannya dimaksudkan unfuk
tEnentang kebenaran dan menyangfualnya de,ngan berbagai cara yang

::sak dan syubhat yang menyesatkan. Yang paling keras dalam hal ini
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adalah mene,ntang dasardasr agama sebagaimana yang dilakukm

oleh kebanyakan ahli kalm ymg m€nelrtang jalan-jalan yang telah

ditunjultcan oleh At Qm'm dm Suomah serta para pendahulu umat

ini. Mereka ke,mudian mengilahkan ke jalan-jalan bid'ah, istilab

istilah yang dibuat-bua! atuan-aturan perdebatan dan hal-hal yang

mereka rumuskan sendiri )rmg semumlPa berpangkal pada pelnikiran

sufisme, atau dari kontradiksi redaksi yang karenanya muncullah

syubhat yang munglin justru mele,mahkannya, serta keraguan-

keraguan yang mengikis keimmm-

Betapa banyak ormg berilmu krena syubhatnya tidak dapat

mengatasiny4 dan betrya banyak onmg yang menyimpang yang tidat

diketahui hakikat ilmrmya Kemudim dari itu, mereka melalcuka

berbagai hal mustahil ymg tidak dfuidhai, baik oleh kalangan tua

maupun anak-anak tatkalamerekame,ngkaji apakah materi, warna den

berbagai kondisi itu menempati numg. Mereka malah berpatokart

dengan para salaf shalih teNilmg bagaimma kaitan sifat-sifat Allah datr

bilangannya, lalu me,rcka mem$abakm apakah itu dzat ataukah

lainnya. Dalam istilah ilmu kalam, qakah itu menyatu atau terpisah-

Jika terpisah, apakah terpisahya itu dengan jenis atau sifat

Bagaimana kaitan antma ymg azali delrgan yang diperintahkm-

Maksudnya, yang baru (ymg adapermulaannya).

Kemudian ketika yang diperintah itu sudah tidak ada (karena

tidak abadi), apakah kaitmnya masih ada. Apakatr perintah shalar

kepada Zatd, misalnya, adatah pffintah shalat untuk Amr, de
sebagainya yang berupa hal-hal Srmg mereka ada-adakan yang tidak

pernah diperintahkan oleh pembuat qrariat, tidak pernah dibicarakm

oleh para sahabat dan generasi ]rang menempuh jalan mereka. Bahkar,

mereka melarang me,mbicuakm itu kar€na tahu bahwa itu merupakan

pembahasan tentang 'bagaimma' 5rug tidak dapat dijangkau oleh

akal, karena akal memang t€rbatas, den tidak ada perbedaan antara

pembatrasan tentang bagaimma yang terkait dengan dzat de
bagaimana yang terkait deng@ sifrt
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Orang yang mengkaji ini hendaknya mengetahui, bahwa bila
dia tidak bisa mengetahui hakikat dirinya padahal itu ad4 dan tidak
bisa mengetahui ilmu yang dapat diketahui, rnaka dia lebih tidak
mampu unfirk mengetahui yang lain. Puncak ilmu seorang alim adalah

mematikan keberadaan pelaku dari segala yang ada ini dengan

mensucikan-Nya dari segala persam&tn, dan me,lrsucikan-Nya dari
menyetarakan dengan setiap yang menyandang sifat karena sifat-Nya
adalatr sifat-sifat kesempumaan. Ketika penukilan me,ngenai sifat-
sifat-Nya atau nama-nama-Nya telah pasti, maka kita hendalrrya

menerimanya dan meyakininy4 lalu tidak membicarakan mengenai

yang lainny4 sebagaimanayatgdilahrkan oleh para salaf.

Adapun orang yang menempuh jalan lain, maka tidak bisa
dijamin selamat dari kesalahan. Cukuplah kesalahan yang ditempuh
oleh para ahli kalam sebagaimanaymry dikemukakan oleh para 'maffir

seperti Umar bin Abdul Aziz, Malik bin Anas dan Asy-Syaf i
dijadikan sebagai peringatan. Sebagian imrm telah menyatakan,

bahwa para sahabat tidak pernah membicarakan essensi dan inti dari
hal-hal yang terkait dengan kajian para ahli kalam. Bagi yang

menempuh jalan merek4 maka ia akan sesat."

Selanjuhrya dia berkata, '?embicaraan tentang itu
menyebabkan para pengkajinya terjerumus ke dalam keraguan.

Sebagian mereka terjebak ke dalam pengingkaran, dan sebagian lagr
meremehkan kewajiban. Karena mereka mengingkari nash-nash

pembuat syariat dan mereka mencari hakikat berbagai perkara dari

lang lain.Padatral kemampuan akal tidak dapatme,ncapai hiknah dari
nash-nash syariat. Banyak tokoh mereka yang menarik diri kembali
dari jalan mereka, bahkan diriwayatkan dari Imarn Al Haramain,
bahwa dia berkata, 'Aku telah mengarungi lautan yang sangat luas dan

=lah menyelami setiap area yang dilarang oleh para ulama dalam
:nencari kebenaran karena menghindari taqlid. Namun kini aku telah
kembali dan menganut madzhab salaf. Itulah perkataannya atau
-naknanya. Diriwayatkan juga darinya ketika menjelang wafatry4
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2.

'Wahai para sahabat kami, janganlah kalian menyibukkan diri dengao

ilrnu kalam. Seandainya engkau tatru apa yang kucapai, tentu engkau

tidak akan menyibul&an diri de,lrgannlra'."

Demikian setenrsnya hingga Al Qurthubi berkata, "Dalam

ilmu kalam hanya ada dua masalah yang dari dasamya benar-benar

tercela, yaitu:

Pendapat sebagiau mereka (ahli kalam) bahwa kewajiban

pertama adalah keraguan, karena itulah yang lazim dilalcukan

dari kewajiban me,mperhatikan atau tujuan untuk

mernperhatikan. Itulah yang diisyaratkan oleh Al Imam saat ia

berkat4 'Aku telah mengartrngi lautan'.

Pendapat sebagian merek4 bahwa orang yang tidak mengenal

Allah dengan bertagai cara yang mereka tempuh dan kajian-

kajian yang mereka telaab, maka keimanan mereka tidak sah-

Sampai-sampai salah seorang mereka menyatakan, bahwa

dasar ini menuntut pengatrran ayah Anda para pendahulu

Anda dan para tetangga Andq dia pun berkat4 'Janganlah

kamu memperburuk keadaanku dengan banyaknya para ahli

neraka'. Sebagian oraxg yang tidak berpendapat dengan kedua

hal itu menyanglal mereka yang berpendapat demikian dengao

menyatakan bahwa itu merupakan kesalahan penalaran

darinya. Sebab orimg png berpe,lrdapat dengan kedua hal itu
secara syar'i adalatr kafir, karena menjadikan keraguan

terhadap Allah sebagai kewajiban. Jika demikian, maka

mayoritas kaurn muslimin adalah kafir, bahkan menund

persepsi mereka termasuk juga para salaf shalih dari kalangan

sahabat dan tabiin."

Kemudian Al Qurthubi menutup perkataannya dengan

menyatakan bahwa dia tidak hendak memperpanjang pembicaruurn

mengenai masalatr ini karena bid'ah ini sudah cukup merebak di

masyarakat, sampai-sampai banyak di antara mereka yang perlu
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dinasihati, dan Allah Maha Pemberi petunjuk bagi siapa yang

dikehendaki-Nya.

Al Amidi dalam lr:itab Abkar Al Alkar berkata, "Abu Hasyim

dari golongan Mu'tazilah berpendapat, bahwa orang yang tidak

mengenal Allah berdasarkan dalil maka dia kafr, karena kebalikan

dari makrifuft (mengenal) adalah nakirah (tidak me,ngenal), sedangkan

nakirah adalah kufur. Para sahabat kami telah sependapat

menyelisihinya, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai

keyakinan yang benar tanpa berdasarkan dalil. Di antara mereka ada

yang berkata, bahwa pelakunya adalah seorang muhnin yang maksiat

karena meninggalkan perenungan yang wajib. Ada juga yang

membatasinya dengan keyakinan yang benar walaupun tanpa

berdasarkan dalil, dan dia menyebutnya sebagai ilmu. Berdasarkan

pandangan ini, maka makrifah yang bisa dicapai deirgan cara ini tidak

harus melalui perenungan.

Yang lainnya mengatakan, bahwa omng yang melarang taqlid

dan mewajibkan berargumentasi tidak ingin mendalami cara para atrli

kalam, tapi cukup dengan sesuatu yang bisa dijadikan argumen oleh

setiap orang Islam dari keberadaan ciptaan untuk menunjukkan

adanya pencipta. Intinya, di dalam benak telah ada pengetahuan

mutlak yang saling berkaitan secara.benar dan melahirkan ilmu. Tapi

bila ditany4 bagaimana itu terjadi, maka dia tidak dapat

margungkapkannya. Ada juga yang meirgatakan, bahwa asalnya

dalam hal ini adalah taqlid dalam masalah pokok agama. Sebagian

harn telah membedakan masalah ini, bahwa lmg dimaksud dengan

:aqlid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa disertai dalil,
dangkan orang yang telah diterapkan dalil terhadapnya tentang

senarnya kenabian sampai dia bisa me,netrykannya, walaupun dia

lendengarnya dari Nabi SAW, maka itu ditetapkan dari diri sendiri

k:.rena membenarkannya. Jika meyakininya bukan berarti dia
:elakukan taqlid (menirukan orang lain), karena dia tidak mengambil

Tendapat orang lain tanpa disertai dalil.
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hilah saodaran para salaf dalam mengambil ayat-ayat Al

Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah

ini. Mereka mengambil semua perkara yang muhkaz (ielas) dan

menyerabkan semua )ang mutasyabih kepada Tuhan rnereka.

Pendapat yang menyatakan bahwa madzhab khalaf lebih bijak dalam

menlanggah ofiIng )ang tidak mengakui kenabian, karena orang yang

hendak dikembalikan kepada kebenaran perlu diberikan dalil-dalil
yang kuat sehingga tidak menentang. Beda halnya dengan orang

beriman, kare,na dasar keimanannya tidak memerlukan itu. Alasan

golongan pertama tidak lain karena menganggap bahwa asalnya tidak

ada keimanan, sehingga perlu pengarnatan yang mengantarkan kepada

pengetahuan. Jika tidak, maka jalan para salaf lebih mudah dari ini,

sebagaimsls yang tadi telah dijelaskan bahwa untuk kembali kepada

kebe,naran perlu ditunjulftan nash-nash sehingga memerlukan

penyampai* dalil terhadap orang non mulonin. Dengan demikian

perkaranya meqiadi simpang siur bagi yang mensyaratkan itu."

Sebagian orumg yang mengharuskan pengarrbil dalil itu karena

mereka sepakat bahwa taqlid itu tercela. Mereka mengemukakan ayat-

ayat dan hadits-hadits tentang tercelanya taqlid, batrwa setiap orang

sebelum mengambil dalil dia tidak mengetahui perkara yang benar,

dan setiap perkara yang tidak dapat dipastikan kebenarannya kecuali

dengan dalil, maka itu adalah klaim yang tidak perlu diamalkan.

Selain itu, ilmu adalah meyakini sesuatu seperti apa adanya atau

berdasarkan dalil, dan setiap yang bukan ilmu adalah jahil

ftetidaktahuan), sedangkan orang yang jahil (tidak mengetahui)

adalatr sesat.

Jawabannya untuk yang pertam4 batrwa yang tercela dari

taqlid adalah me,ngambil pendapat orang lain tanpa disertai dalil.

Mengenai hal ini, tidak ada ketentuan hukum Rasulullah SAW, karena

Allah mewajibkan untuk mengikuti setiap yang beliau katakan, dan

telah disepakati bahwa semua amalan yang beliau perintahkan atau

beliau larang tidak termasuk kategori taqlid yang tercela. Selain
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beliau, yalari orang yang diikuti perkataannya d"n rneyakini bahwa

kalau orang itu tidak mengatakannya, dia juga tidak akan

mengatakannya, maka itulah taqlid yang tercela. Beda halnya bila

meyakini me,ngenai berita Allah dan Rasul-Ny4 maka itu terpuji.

Argumen mereka bahwa seseoftutg sebelum mengambil dalil

tidak akan mengetahui mana yang benar, maka ini tidak benar. Sebab

di antara manusia ada yang merasa te'lrteram hatinya terhadap Islam

sejak pertama kali, namun ada juga yang berdasakan dalil. Jadi, yang

mereka sebutkan itu adalah golongan yang kedua (yang berdasarkan

dalil). Dari situ, dia harus mencermati agar bisa melindungi dirinya

dari api nerakq sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahriim

ayat 6, tjS'$l':"e?3, rlt lfeliharalah dirimu dan keluargamu dari

api neraka). Sedangkan bagr orang yang membimbingnya, maka dia

sebaiknya mengarahkannya kepada kebenaran. Inilah cara yang

ditempuh oleh ge,nerasi salaf dari sejak masa Nabi SAW dan

setelahnya.

Adapun omng yang jiwanya mantap dalam me'mbenarkan

Rasulullatr SAW dan tidak me,ndorongnya untuk mencari pembuktian

sebagai petunjuk dan kemudahan dari Allah, maka mereka itu adalah

orang-orang yang Allatr katakan dalam surah Al Hujuraat ayat7, "$$i

'i";F d'tt-:iiC-yi $tl*&r lTetapi Allah meniadikan knmu cinta

kepada lreimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu), dan

firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 125, t?;-U-X";ti?tr ; j-';,,A

i*y.iji& (Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan

petunjuk kepadanya, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk

[memeluk agamal Islam). Jadi, mereka itu bukan orang-orang yang

melalilkan taqlid (meniru-niru) nenek moyang mereka dan tidak pula

para pemimpin mereka. Sebab seandainya nenek moyang mereka atau

para pemimpin mereka kafir, tentu mereka tidak mengikuti, bahkan

mereka akan menernukan jalan keluar dari setiap ofirng yang

FATIII'L BAARI - 361



bertentangan dengan syariat.

Adapun ayat-ayat dan hadits-hadits yang mereka kemukakan,

sebenarnya me,ngenai orang-orang kafir yang mengikuti orang-orang

yang dilarang diikuti, dan mereka malah tidak mengikuti orang-orang

yang diperintahkan untuk diikuti. Allah menugaskan untuk

menunjukkan bukti-bukti kepada mereka karena klaim mereka yang

berbeda dengan kaum yang beriman, dan tidak ada yang membatalkan

untuk mengikuti mereka sehingga mendatangkan bukti. Setiap omng

yang menyelisihi Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang tidak

mempunyai bukti apa pu, sementara mereka diharuskan

mendatangkan bukti hanya sebagai bentuk ungkapan untuk

menunjukkan kelemahan mereka. Orurg yang mengikuti Rasulullah,

berarti dia telatr mengikuti kebenaran yang diperintatrkan kepadanya,

dan dalil-dalil telah menunjukkan keabsahannya, baik dia mengetahui

berdasarkan bukti itu atau bukan.

Pendapat yang menyatakan bahwa Allah menyebutkan dan

memerintatrkan mengambil dalil dapat diterima, tapi itu merupakan

perbuatan baik yang dianjurkan bagr setiap yang mampu, dan

diwajibkan bagi setiap orang yang jiwanya belum mantap dalam

membenarkan.

Yang lain berkata, "Cara para salaf lebih selamat sedangkan

cara para khalaf lebih bijak. Pandangan ini tidak tepat, karena dia

mengira bahwa cara salaf hanya sekadar beriman dengan redaksi Al

Qur'an dan hadits tanpa memahaminya, sedang caru khalaf adalah

mengeluarkan malcna nash yang dipalingkan dari hakikatnya dengan

berbagai ungkapan kiasan. Orang yang berpendapat seperti ini berada

di antara posisi tidak mengetahui cara salaf dan mengklaim

mengetahui cara khalaf. Karena sebenarnya tidak sebagaimana

dugaannya. Para salaf berada di puncak pengetahuan mengenai apa

yang layak bagi Allah, sangat mengagungkan-Nya, patuh kepada

perintah-Nya dan pasrah kepada kehendak-Nya. Sementara orang

yang menempuh cara khalaf tidak merasa mantap bahwa apa yaog
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ditalcrnilkannya adaiah maksud yang sebenamya, dan tidak

memungkinkannya untuk memastikan kebe,naran takwilannya.

Sedangkan klaim mereka tentang ilmq mereka me,nambahkan tentang

definisi kebutuhan dan pengambilm dalil serta definisi ilmu. Jika
mereka menolak kecuali dengan tambahan itu, maka silakan

menarnbatrkan kemudatran dari ,{UalL dan pe,netapan itu yang

diyakininya di dalam hatinya. Jika tidak, maka apa yang mereka

tambahkan itu adalah pangkal perbdaan, sehingga tidak ada

dalilnya."

Abu Al Muz:haffar bin As-Sam'ani mengatakan dalam rangka

menanggapai sebagian ahli kalaur yang mengatakan, "Para salaf dari

generasi satrabat dan tabiin fidak pemerh lelah mengemukakan dalil-
dalil aqli menge,nai tauhid, dimana mereka tidak menyibu*J<an diri
dengan definisi-definisi mengenai hukum kejadian, sementara para

ahli fikih pun menerima itu dan menganggapnya baik, sehingga

mereka pun menuliskannya dalam kitab-kitab mereka. Demikian juga

dengan ilmu kalam. Ilmu kalam me,mpunyai kelebihan, karena

mengandung sanggahan terhadry golongan pe,nentang dan para

pengrkut hawa nafsu. Dangan de,mikian, syubhat bisa dihilangkan dari

para penyimpang, dan keyakinan bisa dimantapkan bagr para

penganut kebenaran. Semuanya mengetahui bahwa Al Qur'an tidak
dapat diketahui hakikatrya, dan bahwa Nabi tidak dapat dipastikan
kebenarannya kecuali dengan dalildalil aqli," dia menjawab,
"Pertama, pembuat syariat (Nabi SAW) dan para salaf telah melarang

mengada-ada dan memerintahkan untuk mengikuti. Memang benar

bahwa para salaf melarang itnu kalam dan menganggapnya sebagai

sarana menuju keraguan. Sedangkan te,ntang ilmu-ilmu cabang, tidak
ada riwayat dari seorang pun yang melarang itu, kecuali orang yang

meninggalkan nash yangshahih dan mengedepankan qiyas (analogi).

Sedangkan orang yang mengikuti nash dan menganalogikan

kepadany4 maka tidak ada riwalat dari seorang imam salaf pun yang

mengingkariny4 kare,na kejadian-kejadian yang baru terjadi di dalam
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mu'amalah (yang belum pernah terjadi sebelumnya) tidak akan

berkurang, dan manusia tentunya selalu membutuhkan pengetahuan

tentang hukum. Karena itulah mereka menganjurkan untuk

menyibuft&an diri dalam hal itu, ini berbeda dengan ilmu kalam.

Kedua, agama ini telah sempurna sebagaimana firman Allah

datarrr surah Al Maa'idah ayat 3,'3j-,);< d"tf p$ (Pada hari ini

telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu). Karena agama ini

sudatr lengkap dan sempurna, kemudian diterima oleh para sahabat

dari Nabi SAW, lalu dianut oleh generasi berikutnya. Jiwa merekapun

tenteram dengan itu, sehingga tidak perlu mendudukkan akal sebagai

wasit dan kembali kepada permasalahannya lalu menjadikannya

sebagai asalnya. Akibatnya, nash-nash yang shahih lagijelas kadang

d.iamalkan sesuai dengan kandungannya, dan kadang diselewengkan

dari maksudnya untuk disesuaikan dengan akal (logika). Karena

agama.ini sudah sempurna, maka setiap hal yang ditambahkan pada

agama merupakan pengurangan makna, seperti halnya tambahan jari

tangan, karena tambahan jari tangan berarti mengurangi nilai hamba

yang mengalaminya.

Sebagian ahli kalam menengahinya dengan berkata, 'Tidak

cukup dengan taqlid, tapi harus disertai dalil yang bisa memantapkan

hati dan menenteramkan jiwa'. Padahal untuk itu tidak disyaratkan

dengan ilmu kalam, tapi bagi setiap orang cukup dengan apa yang

dapat difahaminya."

Apa yang dikemukakan mengenai taqlid nash sudah cukup

untuk kadar ini. Sebagaian mereka berkata, "Yang diminta dari setiap

orang adalah pembenaran yang tidak mengandung keraguan tentang

keberadaan Allah, dan beriman kepada para rasul-Nya beserta apa

yang mereka ajarkan, dengan cara apa pun, walaupun dengan cara

taqlid bila itu terbebas dari kebimbangan."

Al Qurthubi berkata, "hdlah yang dianut oleh para imam fatwa

dan para imam salaf sebelum mereka. Sebagian mereka berdalil
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dengan asal fitrah dan hadits mutawatir dari Nabi SAW, kennudian

para sahabat, batrwa mereka rnenetapkan keislaman orang yang

memeluk Islam dari kalangan Arab pedalaman yang dulunya

menyembah berhala. Ivlereka menerima pemyataan keislarnan mere,ka

dengan dua syahadat dan mernberlakukan hukum-hukum lslam tanpa

mengharuskan unhrk mempelajari bukti-bukti, w'alaupun banyak dari

mereka yang memeluk Islam karena adanya bukti terentu, lalu
memeXuk Islam disebabkan telah jetrasnya bulcti tersebut. Jadi, banyak

dari mereka memeluk Islam karena kepatuhan tanpa didahului dengan

pembuktian, bahkan hanya sekadar berita dari ahli kitab, bahwa kelak

ada seorang nabi yang akan diutus dan mengalahkan golongan yang

menentangannya- Ketika tanda-tanda itu tampak pada diri Muhammad
SAW, rnereka pun segera memeluk Islam dan rnembenarkan setiap

perkataan serta mematuhi seruarmya unfuk menjalankan shalat,

mengeluarkan zakat dan sebagainya. Banyak di antara mereka yang

diizinkan kembali kepada penghidupannya semula untuk
menggembala kambing dan sebagainya, sernentara cahaya dan

keberkahan kenabian melingkupi mereka, sehingga keimanan dan

keyakinan mereka semakin bertambah."

Abu Al Muzhaffar bin As-Sam'ani juga berkat4 "Alcal tidak
mewajibkan sesuafu dan tidak mengharamkan sesuatu, dan tidak ada

peran apa-qpa dalaln hal itu. Jika syariat tidak menetapkan sesuatu

maka tidak ada kewajiban apa pun bagi seseorang berdasarkan firrran
Allah dalam surah Al Israa' ayat 15,:J-J:) ,*t ,sL 'ui,i rk 61 (Dan

Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul)
Jan firman-Nya dalam surah An-Nisaa' ayat 165, i' ,;" ,$. o'fi-fi.

--rt .r*."t;L QeSo, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantak

.a-!lah sesudah diutusnya rasul-rasul itu) serta ayat-ayat lainnya.
Karena ifu, orang yang menyatakan bahwa dakwah para rasul Allah
lialah unfuk menjelaskan cabang-cabang hukum, berarti dia

=enjadikan akal sebagai penyeru kepada Allah, bukan para rasul.
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Selain itu, dia menganggap bahwa ada atau tidak adanya para rasul

bila dikaitkan dengan seruan kepada Allah adalah sama. Ini sudah

cukup jelas untuk menunjuk&an kesesatannya.

Kami tidak menglngkari batrwa akal menunjukkan kepada

tauhid, tapi yang kami ingkari adalah hanya berpatokan pada akal

semata sehingga menjadikan akal sebagai satu-satunya unsur sahnya

Islam dengan mengesrlmpingkan peran dalil-dalil sam'Wat yallrg

sudalr pasti. Hal ini bertentangan dengan apa yarry ditunjukkan oleh

ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits shahih yang mutawatir

walaupun secara maknawi. Seandainya sebagaimana yang mereka

katakan, tentu semua atau mayoritas sam'iryat yang tidak terjangkau

oleh akal itu menjadi batal, padahal semua sam'iyyat wajib diimani.

Jika kita mencernanya, maka itu berkat petunjukan Allah, jika tidak

dapat, maka cukuplatr meyakini hakikatnya sesuai dengan maksud

Allah SW'T."

Perkataannya ini diperkuat oleh riwayat yang dinukil oleh Abu

Daud dari Ibnu Abbas, ,}rr 3.ri:.i( |{i # il' op fu Ji}.,)$ )e:)'oi
'jJ6 :ii :JLi) raii6 c,rl,tr 7u L'r1 hr i1 .i1 r 'ot 'qq'ot 'uati ?n

(Bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Alat

persumpahkan engkau kepada Allah, apakah Allah mengutusmu agar

kami bersal<si bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan agar lami
meninggalkan Lata dan Uzza?" Beliau menjawab, "Benar." Mal(a

dia pun memeluk Islam). Hadits ini disebutkan dalam Y'rtab Ash-

Shahihain sehubungan dengan kisah Dhimam bin Tsa'labatr. Dalam

hadits Amr bin Anbasatr yang dinukil oleh Muslim disebutkan, At d

't-ii .rt ,J,6 rl:tn'tt hi 'Ui I' U ,i6 ti::f G :Jui *t * io' ,3;
* y.3if r fu lLj 'jG v4'€L: Wabt sAW datang, lalu dia berkata,

"sebagai apa engkau?" Beliau menjawab, "Nabi Allah." Alan

berlrata, "Allah-kah yang menguhtsmu," Beliau menjawab, "Benar."

Alat berlrata, "Dengan apa?" Beliau menjawab, "Alcu mengesalan
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Allah t anpa mempers elrutukan s esuatu pun dengan-Nya.' )
Sementara dalam hadits {.Isamatr bin Zatd sehubungan dengan

kisah korbawrya yang mengucapkan laa ilaaha illallaah lalu Nabi
SAW mengingkariny4 dan hadits Al Miqdad yang semakna de.ngan

itu, keduanya telah dikemukakan pada pernbahasan tentang diyat, juga

tentang surat-surat Nabi SAW kepada Hiraklius, Kisra dan raja-raja

lainnya untuk menyeru mereka kepada tauhid. Selain itu, hadits-hadits

lainnya yang mutawatir menunjukkan bahwa seruan Nabi SAW
kepada kaum musyrikin tidak berangkat dari upaya agar urereka

beriman kepada Allah saja, dan membenarkan ajaran yang beliau
bawa dari Allah. Barangsiapa yang melakukan itu, maka dit€rimalah
darinya, baik ketundukaruxya itu didahului oleh pertimbangan atau pun

tidak. Dan barangsiapa yang saat itu terhenti maka diarahkan untuk
memperhatikan atau mempertimbangkan, atau diberlakukan dalil
atasnya hingga dia tunduk atau tetap menentang.

Al Baihaqi dalam Kitab Al I'tiqad berkata, 'Dalam
menetapkan keberadaan Sang Pencipta dan penciptaan alarn, sebagian

imam kami menempuh cara berdalil dengan mukjizat kerasulan,

karena itu merupakan dasar wajibnya menerima ajaran yang diserukan

oleh Nabi SAW. Dengan cara ini menjadi beriman orang-orang yang

menerima seruan para rasul."

Kemudian dia menyebutkan kisah An-Najasyi dan perkataan

la'f?tr bin Abi Thalib kepadany4 jlsou'nV Uf \fi .tht *.
'3;1 \;+.eiir of u2:t,talrii;AVi1'a x-f *x-,!,
{Allah mengutus seorang rasul lcepada kami yang telah lcami ketahui
fujujurannya, lalu dia mengajakkami kepada Allah, dan membac.akan

kepada kami ayat-ayat dari Allah yang tidak menyerupat apa pun,
malcn kami membenarkannya. Kami juga tahu bahwa apa yang
dibawanya adalah benar). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu
Khuzaimah pada pembatrasan tentang zakat dalarn kitab Ash-Shahih
dari riwayat Ibnu Ishaq yang perihalaya diketahui dan haditsnya
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hasan.

Selanjutnya Al Baihaqi berkata, "Mereka berdalil dengan

mukjizat Al Qw'an untuk membenarkan Nabi SAW, sehingga mereka

beriman kepada ajaran yang beliau ajarkan seperti penetapan

keberadaan Sang Pencipta, keesaan-Nya, penciptaan alam dan ajaran

lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al Qur'an dan

lainnya. Sebagai buktinya cukuplah kisah tentang mayoritas mereka

yang memeluk Islam karena cukup dikenal dalam berbagai hadits.

Oleh karena itu, membenarkan beliau dalam setiap hal yang

diriwayatkan secara valid dari beliau melalui pendengaran merupakan

kewajiban, dan itu bukan berarti taqlid, tapi ittiba' (mengikuti

berdasarkan bukti-bukti).

Orang yang mensyaratkan berfikir telah berdalil dengan ayat-

ayat dan hadits-hadits mengenai hal itu, namun itu tidak bisa dijadikan
sebagai dalil dalam masalah ini. Sebab orang yang tidak mensyaratkan

berfikir tidak mengingkari berfikir secara mutlak, tapi mengingkari
dasar keimanan pada pemikiran dengan cara ilmu kalam, karena

adanya anjuran untuk memikirkan bukan berarti menjadikannya

sebagai syarat. Sebagian mereka beralasan, batrwa taqlid tidak
mendatangkan ilmu, sebab jika taqlid mendatangkan ilmu tentu ihnu
bisa diperoleh oleh setiap orang yang melakukan taqlid mengenai

alam dan mengenai penciptaannya, padahal ini mustahil, karena hal

itu berarti memadukan dua hal yang saling kontradiktif, Hd id
berkenaan dengan orang yang melakukan taqlid selain Nabi SAW.
Sedangkan orang bertaqlid kepada Nabi SAW sehubungan dengan

ajaran yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, maka tidak ada

kontradiksi. Sebagian mereka memaklumi sikap Nabi SAW dan para

satrabat yang mensahkan keisalaman orang-orang badui tanpa

pemikiran, karena itu masa awal Islam yang masih darurat. Setelah

Islam kokoh dan menyebar luas, maka dalil harus diterapkan. Namun

hal ini tampak lemah.

Anehny4 ahli kalam yang mensyaratkan itu justru
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mengingkari taqlid, padahal mereka adalatr yang pertarna kali
menyerukan sehingga tertanam di dalam benak, bahwa orang yang
mengingkari suatu kaidah yang rnereka tetapkan, berarti dia adalah
pelaku bid'ah walaupun tidak memahaminya dan tidak mengetahui
sumbernya. Padahal ini jelas menrpakan taqlid. Kondisi ini
menyebabkan sikap mengafirkan orang yang melakukan taqlid kepada
Rasulullah SAW dalam mengenal Allah dan menyatakan berimannya
orang yang meniru mereka.

Lri cukup jelas menunjukkan kesesatan mereka dan orang-
orang yang seperti merek4 kecuali yang dikatakan oleh sebagaian

salaf, 'IVIereka itu laksana suatu kaum yang tengah bepergian, lalu
mereka sampai pada suatu tanah lapang. Di sana tidak ada sesuatu
yang dapat dimakan dan tidak pula yang dapat diminum, lalu mereka
melihat beberapa jalan, kemudian mereka terpecah menjadi dua
bagian, satu bagian dari mereka mengatakan, "Aku tahu jalan-jalan ini
dan satu jalan yang menuju keselamatan, karena itu ikutilah aku maka
kalian akan selamat". Lalu mereka mengikutiny4 dan mereka pun
selamat. Namun dari bagian ini ada sekelompok mereka yang tetap
menunggu hingga tampak tanda kebenaran keselamatan itu, lalu
mereka pun mengikutinya hiogga mereka pun selamat. Sementara satu
bagan lain adalah mereka yang rnenentang tanpa adanya pemberi

ftunjuk dan tidak pula berpedoman dengan tandq maka mereka
binasa. Jadi, selarnatnya orang yang mengikuti pembimbing be6eda
dengan selamafirya orang yang berpedoman pada tand4 bahkan tebih
utarna darinya.

Saya telah menukil dari tulisan Al Hafizh Shalahuddin Al
-{ia'i yang bisa dirincikan sebagai berikut, 'Barangsiapa tidak
nempunyai kemampuan unfuk memahami sesuatu berdasarkan dalil,
sementara dia bisa memperoleh keyakinan yang sempuma baik karena
Jia tumbuh untuk itu atau karena petunjuk yang dianugerahkan Allah
ke dalam hatinya, maka itu sudah cukup baginya. Sedangkan orang

-.ang mempunyai kemarnpuan untuk memahami dalil (bukti), maka
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tidak cukup baginya kecuali beriman berdasarkan dalil. Namun

demikian, dalil setiap orang sesuai dengan perihalnya, bahkan cukup

dengan dalil-dalil global yang bisa dicema oleh sedikit pemikiran.

orang yang merasa ragu harus mempelajari hingga keraguannya itu

hilang darinya'.

Dengan demikian, pandangan golongan yang pertengahan bisa

dipadukan. Mereka yang berlebihan dan mengatakan tidak sahnya

iman muqallid (orang yang melakukan taqlid), maka pandangan itu

tidak dianggap, karena jika demikian bisa mengakibatkan munculnya

anggapan tidak berimannya mayoritas kaum muslimin. Demikian juga

sebaliknya orang yang berkata, 'Tidak boleh mengkaji dalil, karena

para pernuka salaf bukanlah para atrli pemikiran'."

Sabda beliau, fu r3iV $$ 1li*a merelm telah mengenal Allah)

dijadikan dalil bahwa mengenal Allah dengan hakikatnya adalah

memungkinkan bagi manusia, walaupun itu terbatas hanya pada apa

yang Allah kenalkan mengenai Diri-Nya tentang keberadaan-Nyq

sifat-sifat-Nya yang layak bagi-Nya. Maksudnya, ilmu, kekuasaan dan

kehendak. Serta mensucikan-Nya dari segala hal yang kurang, seperti

tidak abadi dan sebagainya. Yang lain daripada itu maka tidak dapat

diketahui oleh manusia. Itulah yang diisyaratkan Allah oleh firman-

Nya dalam surah Thaaha ayat 110, Lf it y:oi'€;-11(Sedangkan ilmu

mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya)-

Jika sabda beliau, bt ryiV 6;i llitca mereka telah mengenal

Allah) dipahami dalam konteks ayat ini maka cukup jelas, padahal

berargumen dengannya bertolak pada kepastian bahwa Nabi SAW

mengucapkan perkataan ini. Mengenai pandangan ini perlu dicermati,

mengingat kisahnya hanya satu sedangkan para periwayatnya

berbeda-beda, apakah hadits ini menggunakan redaksi ini atau

lainnya? Padahal ada kemungkinan bahwa redaksi ini berasal dari para

periwayat sehingga tidak tepat beridatil dengannya. Di bagian akhir

pembahasan tentang zakat telah saya kemukakan, bahwa mayoritas
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periwayat menukitnya dengan redaksi, i,fu hr llaiil bi gsr6: 4 ffi}*t
:).i- i'SJ trLUtP irp ,l' l-; (tb) 1wa*a ,u*toh rnereka kep*da

kesalaian bahwa tidak ada Tukan selsin All.ah dan hahwa
7{uhamrnad adalah atusan Allah" Jika merelcu mematuhimu dalam hal
!tu).

Selain itu, ada yang meriwayatkannya dengan redaksi, ffi3-,,}'-tiirp'; r'i#,trr ryi-Ljiai o) @Iaka serulah merelw kepada

rnengesalan Altot, jika merelat telah mengetahui itu).Ada juga yarig

meriwayatkannya dengan redaksi, hr ryt7 rif ,nr ,5V uj7li'i43,, {Matra

serulah mereka kepada penyembahan Allah, jilm mereka telah
nengetahui Allah).

Cara menggabungkan riwayat-riwayat tersebut adalah, bahwa
-,'ang dimaksud dengan ibadah adalah tauhid, dan yang dimaksud
dengan tauhid adalah pengakuan dengan dua ryahadat. Kata penunjuk
.:.4i (itu) menunjukkan makna tauhid, dan redaksihr r*iV rs;it 6tt*
nereka telah mengetahui Allah) adahrr mengetahui pengesaan Allah,
sedangkan yang dimaksud dengan mengetahui adalah mengakui dan
renaati. Dengan demikian, semua redaksi yang berbeda-beda dalam
satu kisah ini bisa dipadukan.

Pelaiaran yans dapat diambil

:. Dalam hadits Ibnu Abbas ini terkandung banyak pelajaran
selain yang telah disebutkan tentang Islamnya orang kaflr bila
telah mengakui dua syahadat. Karena di antara kensekuensi
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mernbenarkan
setiap yang datang dari Allah dan Rasulullah SA'V/ dan
menjalankanny4 sehingga terbukti kebenaran omng yang
membenarkan kedua syahadat ftesaksian) itu. Sedangkan yang
dilalorkan oleh sebagian ahli bid'ah yang mengingkari sesuatu
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dari itu, tidak menodai sahnya hukum yang zhahir. Karena bila

disertai dengan penakwilan, maka cukup jelas, dan bila sebagai

penoiakan maka menodai sahnya keisalaman. Sehingga dia

diperlakukan dengan apa yaflg dilakukannya, seperti

pemberlakuan hukum-hukum orang murtad dan sebagainya'

Hadits ini menunjukkan bahwa khabar ahad diteima dan

wajib diamalkan. Kesimpulan ini ditanggapi, bahwa khabar

seperti khabar Mu'adz ini masih diliputi oleh indikasi bahwa

itu terjadi di masa turunnya *ahyu, sehingga tidak bisa

disamakan dengan khabar ahad luwrya.

Hadits ini menunjukkan batrwa apabila orang kafir

menjalankan salah satu rukun Islam, seperti shalat misalnya,

maka dia menjadi seorang muslim. Ada pendapat yang lebih

ekstrim, bahwa setiap hal yang menyebabkan kafirnya seorang

pgslim, bila hal itu ditentang oleh seorang kafir dengan

keyakinannya maka dia menjadi seorang muslim. Pendapat

pertama lebih tepat sebagaimana yang dinyatakan oleh jumhur.

Ini berkaitan dengan keyakinan. Sedangkan yang berkenaan

dengan perbuatan, bila seorang kafir mengerjakan shalat, maka

dia tidak dihukumi Muslim, sebab perbuatan ini tidak bersifat

umum, sehingga ada kemungkinan disusupi dengan kesia-siaan

dan olok-olokan.

Hadits ini menunjukkan bahwa mengambil zakat dari orang

yang berkwajiban zakat adalah wajib dan memaksa orang yang

enggan mengeluarkannya untuk mengeluarkarulya bila dia

tidak menentang, tapi bila keengganarulya itu disertai dengan

penentangan maka dia harus diperangi. Jika keengganannya itu

tidak disertai dengan penentangan maka jika memungkinkan

dia dikenai sangsi ta'zir yang sesuai baginya. Sangsi ta'zir

harta bagi pelaku itu telah disinggung dalam hadits Bahz bin

Hakim dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu', tl$ f6;7i
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si.: ps/'u't? lY'l*ttili*j (Dang barangsiapa yang

menolak mengeluarlmnnya, malca kami akan mengambilnya

dan setengah hartanya, sebagai salah satu ketetapan dari

Tuhan kita). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-

Nasa'i, dan dinilai shahih oleh Ibnu I(huzaimah dan Al Hakim-

Sementara Ibnu Hibban mengatakan dalarn biografi Bahz bin

Hakim, "'seandainya bukan karena hadits ini, tentu aku

memasukkannya ke dalam kitab orang-orimg tsiqah."

Lalu orang yang men-shahih-karmya menjawab, 'Itu tidak

diamaikan, karena hukum yang ditunjulrtcannya telatr dihapus. Di

awalnyaperkara itu memang demikian, tapi kerrudian dihapus-"

Namun Imam An-Nawawi mele,mahkan jawaban ini dengan

alasan batrwa dari awalnya tidak dikenal adanya sanksi harta (dalam

masalah ini) lalu muncul klaim penglapusan, karena penghapusan

tidak bisa ditetapkan kecuali jika ada syarat, misalnya diketahui

kronologisnya (urutan kejadiannya), sedangkan kasus ini tidak

diketahui. Al-Nawawi berpatokan dengan isyarat Ibnu Hibban )ang
melemahkan Bahz, namun itu tidak tepat, karena dia dinilai tsiqah

oleh jumhur, sampai-sampai Ishaq bin Manshur mengatakan dari

Yahya bin Ma'in, "Riwayat Bahz bin Hakim dari ayahqa, dari

kakeknya adalah shahihjika periwayat yang setelah Bahz- tsiqah-"

At-Tirmidzi bertata, "Syr'bah telah membicarakannla, dan

dia dinilai tsiqah oleh para atrli hadits."

At-Tirmidzi menilainya hasan dalem sejumlah hadits-

Sementara Ahmad, Ishaq dan Imarn Bukhari --{i selain k:;tab Ash'

Shahih- berdalil denganny4 sedangkan dalam latab Ash-Shahih dra

mencantumkan secara mu' allaq.

Abu lJbaidah Al Ajuri mengatakan dari Abu Daud" 'tsagiku"

dia adalah dalil, tapi tidak bagi Asy-S),af i. Jika orang yang

menirukan Asy-Syaf i berpatokan dengan ini, maka itu sudah cukt4l-"
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Ini dikuatkan oleh penetapan para ehli

negeri yang tidak mengamalkannya, sehingga

dari berbagai

meirunju*&an

adaqya pertentangan yang kuat. Pendryar )xang menyaiakan

berdasarkan konsekuensinya diangap termasuk kejanggalan

penyelisih. Hadits bab ini juga telah menrmjukkan, bahwa orang yang

menerima zakat adalah imam atau png ditrmjulmy:a r:nfirk iar. Setelah

itu para ahli fikih menetapkan, bahwa para pemilik harta agar

mengeluarkan zakafirya secara langsung ()alod diserahkaru bukan

diarrbil). Ada juga yang menyatakan wajib'rq'a menl,emhkan zakat

kepada imam, demikian riwayat dari Malik, dan se,perti itu juga

menurut pendapat lama Asy-Syaf i de,ngan pe,rimian dari keduanya

mengenai masalah ini.

Kedua, )qt ,;r.in, if ri gjd (Tatutror angkw apa luk Attah

terhadap para t o*tot1 Penjelasarnya telah dipapadcan swara

garnblang pada pembahasan tentang msnerrdekakan budak.

Dimasul&an hadits ini ke dalam bab ini kar€na mengndung redaksi,

* y. r;"lS | (Tidak mempersehttukan sesuafii d*zgan-Nya), kareira

bagran inilah yang dimaksud de,ngan tailhid.

Ibnu At-Tin berkatq'Yang dimaksud dengan dalsi, l4r"*

!, j (hak para hamba terhadap Atlah) adalah hak png diketahui

dari segi syaria! bukan dengan kewajiban akal. Maksudnya, seperti

kewajiban terjadinya, atau sebagai bentuk imbalan daa $616s4 seperti

firman Allah dalam suratr At-Taubah ayatl9,iii,3it '* #|i4:#5
(Malra orang-orang munafik itu menghina mer&a. Allah akan

membalas penghinaan mereka itu\.

Kaiga, Hadits Abu Sa'id Al Khudri. I{adits tentangkeutamaan

suratr Al Il*rlaash telatr dikemukakan pada pe,mbrhasan tentang

keutamaan-keutamaan Al Qur'an dari jalur lainnlra, tlari Malik beserta

penjelasannya. Imam Bukfiari mengemukakannya di sini karena

menyatakan tentang keesaan Allah se,bagaimana yang disebutkan

fikih
itri
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dalam hadits berukutnya.

Dalam riwayat ini disebutkan, ;ii U. ,k$lirs (Ismail bin

Ja far menambahkan). Di sana telah dikemukakan tambahan di
awalnya dari seorang periwayat, lalu dia berkata, $"Li. :t-r; ,i.f q1

* ,;. k6:"'l(Dan Abu Ma'mar menambahkan: Ismail bin Ja far
menceritaknn kepada kami). Demikian juga redaksi yang dicantumkan
dalam riwayat ini pada sebagian salinannya. Pada sebagiannya

disebutkan, fr i S6i loan Abu Ma'mar mengatalan).Di sana telah

dikemukakan perbedaan pendapat mengenai yang dimaksud dengan

Abu Ma'mar ini dan mengenai nzlmanya serta yang menukil
riwayafirya secara maushul.

Keempat, hadits Amrah dari Aisyah mengenai surah Al
Ikhlaash juga. Riwayafirya telah dikemukakan secara mu'allaq pada
pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur' an.

fif ;bllj:)'U;. (Mengutus seorang laki-laki untuk

memimpin suqtu pasuknn).Dalambab "Memadukan Dua Surah dalam
Satu Rakaat" pada pembahasan tentang shalat telah dipaparkan
penjelasan tentang namanya, dan apakah antara dia dan orang yang
mengimami kaumnya di masjid Quba' adalah orang yang sama atau
berbeda. Sebelumnya telah dijelaskan juga keterangan yang rajih
mengenai hal itu.

i;f ir '-j.,f.'# (Kemudian dia menutupnya dengan

qulhuwallaahu afuad). Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ini menunjukkan
batrwa dia membacakan surah lainnya kemudian membacakan surah
Al Ikhlaas dalam setiap rakaat. hilah yang tampak sesuai dengan teks
hadits ini. Mungkin juga maksudnya bahwa dia menutupnya dengan
surah Al Ikhlaash. Artinya, dia secara khusus membaca surah ini pada
rakaat terkahir. Berdasarkan kemungkinan pertama dapat disimpulkan
cahwa menggabungkan dua surah dalam satu rakaat adalah boleh.',
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Penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan dalam bab

tersebut pada pembahasan tentang shalat sehingga tidak perlu diulangi

di sini.

ij'tt'rd,.+ t$ (Karena ia [surat tersebutJ adalah sifut Ar-

Rafumaan).Ibnu At-Tin berkat4 "Dia mengatakan bahwa surah itu

adalah sifat Ar-Rafumaan karena di dalamnya terkandung nama-nama

dan sifat-sifat Allah, sedangkan nama-nama-Nya terbentuk dari sifat-

sifat-Nya-"

Yang lain berkata, 'Mungkin saja sahabat tersebut mengatakan

seperti itu berdasarkan sesuatu yang pemah didengamya dari Nabi

SAW, baik berupa nash maupun kesimpulan."

Al Baihaqi menukil dalam l.rtab Al Asma' wa Ash-Shifot

dengan sanadyanghasandari Ibnu Abbas, +rf ht ,tu ,;'gilSfii'oi
l^f Jy<lr;th'1$ ,1,y"?kr ;rl1 .*,€$t eti.t6'A $ui sui
', .,6 . *!'.
,F)'* ;, LL,o 9{ :ttit (Bahwa orang-orang Yahudi mendatangi

Nabi SAW, lalu mereka berknta, "Ceritalranlah kepada lumi tentang

sifat Tuhanmu yang engknu sembah." Lalu Allah Azza wa Jalla

menurunlran ayat, "Katakanlah, 'Dia-lah Allah, Yang Maha Esa'

[surah Al lkhtaashJ hingga akhir." Lalu beliau bersabda, "Inilah sifat

Tuhanht Azza wa Jalla.') Selain itu, diriwayatkan juga dari llbai bin

Ka'ab, dia berkata: .l,L-!sd i.lji {&j * ln' ,J- d.of ;d' ,SC

jl->}ii;, ap (Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW,

"sebutlran sifat Tuhanmu kepada kami." Lalu turunlah surah Al

Ilhlaash).

Hadits ini dicantumkan pula oleh Ibnu Khuzaimah pada

pembahasan te,ntang tauhid dan dinilai shahih oleh A1 Hakim, dan di

dalamnya disebutkan,,bTi- ll b y-;i?'et,bpil.,t;i*'e's
;;; * ;$ ,iV li "r:;t, 'i tjl:t ,L,):i t:t 'c,W 1 ?ary (Bahwa tidak

t

ada sesuatu yang dilahirkan lcecuali akan mati, dan tidak ada sesuatu
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yang mati lr.ecuali akan diwarisi. Sedangkan Allah tidak almn mati

dan tidak almn diwarisi, tidak ada yang serupa dengan-Nya dan tidak

ada yang setara dengan-Nya, serta tidak ada sesuatu pun yang

menyerupai-Nya).

Al Baihaqi berkata, "Makna i; r-4$ orl (serta tidak ad.a

sesuatu pun yang serupa dengan-Nya) adalah tidak ada sesuatu pun

yang seperti Dia. Demikian pendapat yang dikatakan oleh para ahli

bahasa. Ini serupa dengan firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat

137 , t-). ii-IT 6 b'rr:*t'rt| (Makn iika merelca beriman kepada apa

yang kamu telah beriman l<epadarya), maksudnya adalah dengan

yang kamu telah beriman 
flnadanVa. 

Demikian qira'ah Ibnu Abbas.

}Jwaf knfpada kalimat , 4+f adalah untuk penegas. Allah menafikan

(meniadakan) keserupaan dari-Nya dengan penafian yang tegas."

Kemudian dia menyenandungkan syair Waraqah bin Naufatr

dalam untaian bait syair Zafib:rr-Amr bin Nufail, if-l d iy-; &*

l* (Dan agamamu adalah agama yang tidak ada agama yang

menyerupainya). Setelah itu dia menyebutkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman Allah dalam surah Ar-Ruum ayat27,,-ilti ,P' tt
(Dan bagi-Nyatah sifatyang Maha Tinggi)diaberkata, " *-k'A
i} (serta tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya)."

Sedangkan tentang firman-Nya dalam surah Maryarn ayat65, 'i e]fl
$ Qlpalrnh knmu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia),

dia berkata, 'Maksudny4 apakah kamu mengetatrui ada seorang yang

sarna atau serupa dengan Dia."

Hadits bab ini sebagai dalil bagi yang menetapkan bahwa

Allah memiliki sifat. Demikian pendapat jumhur. Namun Ibnu Hazm

berkata, "Ini kata istilah yang dibentuk oleh para ahli kalam dari

golongan Mu'tazilah dan para pengtkut mereka. Tidak ada riwayat

yang valid dari Nabi SAW maupun para sahabatrya mengenai hal itu.
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Jika mereka menyangkal dengan hadits ini, maka sebenarnya itu
merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Hilal, padahal

ada kelemahan padanya. Kalaupun dianggap shahih,maka sitkt ii, $
adalatr sifat Ar-Rahmaan sebagaimana yang sebutkan dalam hadits ini,

tidak lebih dari itu. Beda halnya dengan sifat yang mereka

sandangkan, karena menurut bahasa orang-orang Arab, sifat itu tidak

disandangkao kecuali kepada yang berharga."

Namun sebenarnya Sa'id disepakati sebagai dalil, sehingga

penilaian bahwa dia periwayat yang lemah tidak dianggap. Kemudian

bagran akhir perkataarrrrya tertolak dengan kesepakatan para ulama

yang menetapkan Asmaul Husna. Allah berfirman dalam surah Al
A'razf ayat 180, ti{ 6pL\'6;i.eir irati lj (Hanfa mitik Altah asma-ul

husna, malca bermohonlah lcepada-Nya dengan menyebut asma-ul

husna irz,). Setelah menyebutkan beberapa Asma'ul Husna di akhir

surah Al Hasyr, Allah berfirman dalam suratr Al Hasyr ayat 24, 'J

;;-l& lC,li (Yang Mempunyai Nama-Nama Yang PalingbatD.

Nama-nama yang disebutkan di dalamnya menurut bahasa

orang-orang Arab adalah sifat-sifat, jadi menetapkan nama-nama-Nya

berarti menetapkan sifat-sifat-Nya. Sebab apabila ditetapkan bahwa

Dia Maha Hidup, misalnya, berarti telah disifati dengan sifat

tambahan terhadap Dzat. Maksudnya, sifat hidup. Jika tidak demikian,

maka harus merrbatasinya dengan apa yang ditetapkan tentang

keberadaan Dzat saja. Allah berfinrran dalam surah Ash-Shaafaat ayar

180, oti4i-r-15 a'yit'.ti'cl-!" oA; (Maha Suci Tuhanmu Yang

mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan). Allah
mensucikan Diri-Nya dari sifat kekurangan yang mereka sandangkan-

Pengertianny4 menyandangkan sifat kesempumaan kepada-N1a

adalah disyariatkan.

Al Baihaqi dan sejumlah imam Sunnah telah membagi nama'

nama yang disebutkan dalam Al Qur'an dan hadits-hadits shahih
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menjadi dua bagian, yartu:

1. Sifat-sifat Dzat-Nya.

2. Sifat-sifat perbuatan-Nya

Al Baihaqi berkata, "Dan tidak boleh menyandangkan sifat
kepada-Nya kecuali yang dihrnjukkan oleh Al Qur'an dan Sunnatr

yang shahih atat yang disepakati. Kemudian ada yang disertai dengan

bukti logika seperti hidup, berkuasa, berilmu, berkehendak,

mendengar, melihat dan berbicara termasuk di antara sifat-sifat Dzat-
Nyq mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan,

memaafl<an dan menghukum termasuk di antara perbuatan-Nya. Ada
juga yang ditetapkan berdasarkan Al Qur'an dan Sururatr, seperti

memiliki wajah, tangan dan mata yang termasuk di antara sifat-sifat
Dzat-Nya, beristiwa', turun dan datang yang termasuk di antara sifat-
sifat perbuatan. Maka dibolehkan menyandangkan sifat-sifat ini
kepadanya berdasarkan riwayat yang kuat tanpa disertai syubhat. Jadi,

sifat Dzat-Nya tetap ada pada Dzat-Nya dan se,nantiasa ad4 sernentara

sifat perbuatan-Nya adalah pasti dari-Nya namun tidak perlu

dilakukan secara langsung, sebagaimana firman-Nya dalam suratr

Yaasiin ayat 82,i'9Jf il 'i iri-? i t*,'s\1 $1.1:;l Y,fiy(Sesungguhnya

perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berknta

kepadanya, "Jadilah ! " maka ia pm jadi) )'
Al Qurthubi dalam krtab Al Mdhim berkata, "Surah Al

fthlaash mengandung dua nama yang mencakup seluruh sifat

kesempumaan. Maksudny4 ',a\i ga"g MahaEsa) dan 't71dt (Tempat

Bergantung), keduanya menunjul&an keesaan Dzat-Nya yang Suci
lagi disifati dengan seluruh sifat kesempurna:rrl, karena kata al waafuid

dan al ahad wala:upun dapat dikernbalikan kepada satu asal, namun
dalam penggunaim dan pengertiannya berbeda, dimana inti kata al
wahdah adalah menafikan bilangan dan banyak, sedangkan al waahid
adalah asal bilangan tanpa disertai peran unfuk menafikan selairurya.

Jadi, kata al ahad menetapkan eksistensinya dan berfungsi menafikan
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yang lain. Karena itulah mereka menggunakan kata al afuad (satu-

satunya) untuk menafikan yang lain, dan menggunakan kata al waabid

(satu) nntuk menetapkan. Contohnya, tnaa ra'aitu afuadan (aku tidak

melihat seorang pun), dan ra'aitu waafuidan (aku melihat seseorang).

Jadi, kata al afuad dalam Asma' Allah yang menunjukkan keberadaan-

Nya yang lifiusus bagi-Nya, tidak disertai oleh yang lain. Sedangkan

kata ash-shamad me,ngandung semua sifat kesempurnaan, karena

makna puncak kekuasaan-Nya dimana seluruh kepentingan dinaikkan

kepada-Nya, dan secara hakikat memang tidak akan ada yang

sempurna kecuali semuanya milik Allah."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kemungkinan maksud '-i-" t4

*";t (lcarena itu adalah sifat Ar-Rahman) adalah di dalamnya

disebutkan sifat Ar-Ratrman, sebagaimana bila disebutkan suatu

penyifatan maka bisa disebutkan sebagai sifatrya walaupun sifatnya

bukan hanya itu. Mungkin juga maksudnya adalah selain itu, hanya

saja tidak dilfiususkan pada surah ini, tapi mungkin juga

pengkhususannya dengan itu. Sebab di dalamnya hanya sifat-sifat

Allah, sehingga dikhususkan dengan itu."

L-#"fu 'tti tf;l lnerttahukanlah kepadanya bahwa Atlah

mencintainya). Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Mungkin sebab Allah

mencitanya adalatr karena dia mencintai surah ini, dan mungkin juga

karena apa yang ditunjukt<an oleh perkataafinya, karena kecintaannya

menyebutkan sifat-sifat Tuhan menunjukkan kebenaran akidahnya."

Al Maziri dan yang mengikutinya berkata, "Kecintaan Allah

kepada para hamba-Nya adalah kehendak-Nya untuk mernberi mereka

pahala dan kenilanatan. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah

pemberian patrala dan kenikmatan ifu sendiri. Sedangkan kecintaan

mereka ke,pada Allah adalatr tidak terjauhkannya kecondongan mereka

kepada-Nya, sedangkan Dia Suci dari kecondongan. Ada juga yang

mengatakan bahwa kecintaan mereka kepada-Nya adalah mereka

konsisten dalam menaati-Nya. Sementara penelitian menyatakan

l
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bahwa sikap konsisten (istiqamah) menrpakan buah dari kecintaan,

dan hakikat kecintaan kepada Allah adalah kecondongan mereka

kepada-Nya kare,na Dia layak mendapat kecintaan dalam segala

benfuknya."

Mengenai pandangan ini perlu diteliti lebih jauh karena

kemutlakannya yang diposisikan pada posisi yang ada pembatasannla.

Ibnu At-Tin berkat4 'Maka kecintaan para ma*hluk kepada

Allah adalah kehendak mereka agar Allah mernberi manfaat kepada

mereka."

Al Qurthubi dalam k:tab Al Mu/him berkata,'T(ecintaan Allah
kepada harrba-Nya adalah me,ndekatkan seofimg hamba kepada A1lah

dan memuliakan-Nya. Kecintaan hamba kepada Tuhannya bukanlatr

kehendak itu sendiri, tapi itu menrpakan suatu tarnbahan pada

kehendak itu, karena seseorang mendapati dirinya mencintai apa yang

tidak dapat diraihnya, sedangkan kehendak adalah yang

mengkfiususkan perbuatan dengan sebagian cara yang dibolehkan

sehingga dia merasakan bahwa dirinya mencintai orirng-orang )ang
disifati dengan sifat-sifat yang baik dan perubatan-perubatan yang

baik, seperti para ulama, orang-orang yang utama dan orang-oftlrlg

yang mulia walaupun tidak ada kehendak khusus darinya terhadap

mereka. Jika perbdaan ini benar, maka Allah adalah Dzat yurg
dicintai bag yang me,ncintai-Nya de,ngan kecintaan yang

sesungguhnlxa sebagaimana )ang dirasakan oleh orang yang

dianugeratri sesuatu dari itu oleh Allah. Semoga Allah menjadikan
kita termasuk orang-orang )ang mencintai-Nya secara tulus."

Al Baihaqi berkata 'Me,nurut sebagian sahabat kami,
kecintaan dan ketencian termasuk sifat-sifat perbuatan. Makna
kecintaan-Nya addah melnuliakan orang yang mencintai-Ny4 dan

makna kebencian-Nya adalah menghinakan orang yang mernbenci-

Nya. Pujian dan celaan berasal dari ucapan-Nya, sedangkan ucapan-

Nya adalatr dari perkataan-Nya, dan perkataan-Nya termasuk sifat-
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sifat Dzat-Nya sehingga kembali kepada kehendak. Jadi, mencintai
Allah adalah sifat-sifat yang terpuji, dan pelakunya kembali kepada
kehendak-Nya untuk memuliakarurya, sedangkan membenci-Nya
adalah sifat-sifat tercela, dan pelakunya kembali kepada kehendak-
Nya untuk menghinakannya."

2. Firman Anah, ,;..Jjr l;.:,'l' 'al gLU 6 tfi ,,flr rrL\t 1i lrr rjiir Ji
"Katakanlah, 'Serulah AAah otau serulah Ar-Rahman. Dengan
nama yang mana saja kamu sera, Dia mempunyai al asma' al
husna (nama-nama. yang terbaik) 1" (Qs. Al fsraa' [17]: ll0)

?'i't ,*) ia\t * At J';:, lG ilu,nr # ; ;; r
.d6t;i\ i/ hr

7376. Dari Jarir bin Abdillah, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi sesama

mdnusia'-"

lit-" tLj*4 *i" ,k 4t'+ k ,,Ss *: i: {Ll'r;
*i" *Ut Jw,v-;lt GVt dt;tluy.6.aLL.J';',
;ry :i k r,*.i c ti, *i c !.3i o?6 Ayl:,t,*,
lj;ft )'r*,:St ?;Gii ;*LJ;';A 6:# ,p ;;L.
i;C ;'i;'^a;o; ru, *'ht *'at?* .tl:i;a *i

?nt tll;!*; *' :J$ g; r; ir J"yr G- :'-r*- li lw ,;r*



.i;!t s:V,t br'"-.i dl:,*V y& d
7377. Dari Usamah bin Zud, draberkat4 'K€tikatn'ni sod'ng

di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba utusan salah smrag pei bdiil
datang memanggil beliau untuk datang kepada anaknya (tncn bdiil)
yang hampir meninggal, maka Nabi SAVII bersabda tepadm:ta,

'Kembalilah lalu beritaltuknn kepadanya bahwa nifik AIIahJah qn
yang diambil-Nya dan milik-Nya pula apa yang difuifuFNW fu,
segala sesuatu di sisi-Nya telah ditentulcan batas wWW- Mafu
suruhlah dia agar bersabar dan mengharapkan phola'- Ksmdizr
putinya menyuruh utusan itu untuk kembali lagi (mcncmi bdiau)
dan (menyarrpaikan) bahwa dia (puteri beliau) berye agil
e,ngkau mendatanginya. Maka Nabi SAW berdiri, dm ikrfr bcrdiri 1xla
Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal. (Sesrnpain:ra di tcryd
tujuan), anak itu dipangkukan kepada beliau semerha rqfffirjta
sudah terputus-putus, seolah-olah dia sedang sdtrat Kofoa mda
beliau kemudian berlinang air mata (Melihat itu) Sa'adbefte,'Apa
ini wahai Rasulullah?' Beliau me,njawab, 'trni adalah k6ih spg
yang telah Allah jadikan di dalam hati Wa hMM{W
Sesungguhnya Allah mengasihi para hamba-Nya ymg pgreih' 3

Keterangan Iladits

(Bab Firman Allah, "Katakanlah, 'Seralah Allah otruszhh
Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja korru waD Dia
mempunyai al asmaa al hucna [nama-nama yang t*fuikJ'-)W
bab ini Irnarn Bukfiari mengemukakan hadits l*, ?}f ;r lt 'F4i

./dl (Atlah tidak mengasihi orang yang tidak mangosihi ffiwna

manusia). Penjelasannya telah dipaparkan secara gmblilg pada

pembahasan tentang adab. Selain hadits ini, Irnrn Bulfiili iuga
mengemukakan hadits Usamah bin Zaid mengeirai kiseh anak flmcri
Rasulullah SAW, di dalamnya disebutkan, it-*|*ti (Mofu Ms
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mata beliau pun berlinang air mata),dan disebutkan juga, "-r;>t oy

i;;t,tt D*btrtr?;Gh{sqtV .-:*,}.Xir qri (rni adatah kasih

sayang yang telah Allah jadikan di dalam hati para hamba-Nya.

Sesungguhnya Allah mengasihi para hamba-Nya yang pengasih).

Penjelasannya telatr dipaparkan secara gamblang pada pembahasan

tentang jenazah.

Ibnu Baththal berkata, 'Maksudnya, penetapan sifat kasih

sayang, dan terrrasuk di antara sifat-sifat dzat, sehingga ar-rahman

adalah sifat yang Allah sandangkan kepada diri-Nya, dan itu
mengandung makna rahmat {kasih sayang), sebagaimana halnya

"alim" mengandung makna ilmu, dan sebagainya. Yang dimaksud

dengan rahmat-Nya (kasih sayang-Nya) adalah kehendak-Nya untuk

memberi manfaat kepada orang yang telah diketahui-Nya bahwa itu
bermanfaat baginya. Semua nama-Nya kembali kepada satu Dzat, dan

masing-masing dari nama itu menunjukkan kepada satu sifat di antara

sifafsifat-Nya yang dikhususkan dengan konotasi rulma yang

menunjukkannya. Sedangkan kasih sayang dijadikan Atrlah di dalam

hati para hamba-Nya, sehingga itu termasuk sifat-sifat perbuatan. Nabi

SAW menyatakan bahwa Allah menjadikannya di dalam hati para

hamba-Nya."

Ibnu At-Tin berkata, "Kata ar-rafumaan dan ar-rahiim diambil

dari kata ar-rahmah. Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya

adalah dua ism (kata benda). Ada juga yang mengatakan bahwa

keduanya kembali kepada makna kehendak, maka rahmat-Nya (kasih

sayang-Nya) adalah kehendak-Nya untuk memberi nihnat kepada

yang dikasihi-Nya. Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya

kembali kepada meninggalkan siksaan terhadap orang yang layak

disiksa."

Al Hulaimi berkata, "Makna ar-rafuman adalah Allah
mengilangkan kesulitarl karena ketika Allah memerintahkan untuk

beribadah kepada-Nya, AUah menerangkan batas-batas dan syarat-
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syaratnya, lalu menyampaikan kabar gembira dan peringatan serta

membebankan apa yang dapat menyempurnakan mereka, maka
kesulitan pun menjadi hilang dari mereka. Makna ar-rahim bahwa
Allah memberi pahala atas amal perbuatan sehingga tidak menyia-
nyakan amalan baik apa pun, bahkan mengganjar orang yang berarnal
dengan berlipat-lipat dari amalnya berkat rahmat-Nya."

Al Khaththabi berkatq o'Jumhur berpendapat bahwa ar-
rafuman diambil dari ar-rahmah, mak,nanya adalah memiliki rahmat
yang tidak ada bandingannya. Karena itulah tidak ada bentuk ganda

maupun jamak."

Al Baihaiqi memberikan dalilnya dengan hadits Abdurrahman
bin Auf, di dalamnya disebutkan , v#t ,H t \q'c-rtSr gy '*all
(Aht menciptakan rafuim dan mengambil untulotya ntama dari nama-
Ku).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, begitu juga hadits tentang rahmat
yang dalam berbagai silsilah dikenal sebagai yang pertama, dinukil
oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikk, Abu Daud, At-Tirmidzi
dan Al Hakim dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash dengan

redaksi,',f")t'#V" t:14t1r (Orang-orang yang mengasihi dikasihi

oleh Dzat yang Maha Pengasih).

Kemudian Al Khaththabi berkata, "Maka ar-rafumaan adalah
yang memiliki rahmat yang mencakup seluruh makhluk, sedangkan
ar-rahiim adalah bentuk fa'il yang bermakna faa'il, dan itu khusus
bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al
-rrhzaab ayat 43, +3'*'fiur|l'€i (Dan adalah Dia Maha penyayang

kepada orang-orang yang beriman). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas
RA, dia berkata, 'Kata ar-rafumaan dan ar-rahiim adalah dua nama
halus, yang mana salah satunya lebih halus dari yang lairurya,.
Diriwayatkan dari Muqatil, bahwa dia juga menukil seperti itu dari

-jumlalr tabiin. Jadi, kata ar-rafomaan bermakna g-;13, sedangkan
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kata ar -r ahirz bermakn u',ihii3t.-

Selanjutnya ,{1 Khaththabi berkata, "Itu tidalq bermakna

masuknya kelernbutan kepada sesuatu dari sifat-sifat Allah."

Tampaknya, yang dimaksud adalah kele'rnbutan, dan

rnaknanya adalah merasuk, jadi bukan betmakna keail yang

rrerup akan sifat-sifat fi sik.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits dari Ibnu Atrbas itu tidak

valid, karena hadits itu dari riwa,vat Al Katbi dari Ibnu Shaiih dariny4

sedangkan Al Kalbi haditsnya ditinggalkan, demikian juga Muqatil.

Sementara Al Baihaqi menukil dari Al Husain bin Al Mufadhdhal Al

Bajali, bahwa dia menganggap periwayat hadits Ibnu Abbas itu salatr

mencatat, dia berkata, 'Yang benar adalah ar-rafiq (halus), rJengan

huruf/a'."

Al Bahaiqi menguatkannya 
_dengan 

hadits yang dinukil oleh

Muslim dari Aisyah secara marfu', ! 6 # ,W, ,'&?t U" 69tlttl1
,;iir ,/" e(sesungguhnya Allah itu Maha Halus, Dia menyukai

sikap lemah lembut dan memberikan kepadanya apa yang tidak

diberikan kepada sikap knsar). Dia juga mengemukakan hadits

pendukungnya dari hadits Abdullah bin Mughaffal dan dari jalur

Abdurrahman bin Yohyq kemudian dia berkata, 'K.ata ar-rafumaan

adalah khusus dalam penam:um dan umum dalam perbuatan,

sedangkan ar-rahiim adalah umum dalam penirmruul dan umum dalam

perbuatan."

Dia pun berdalil dengan ayat ini untuk menyatakan bahwa

orang yang bersumpah dengan salah safu lulma di antaru nama-nama

Allah, seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka sumpahnya sah.

Selain itu, bila orang kafir mengakui keesaan Allah misalnya, maka

dihukumi sebagai muslim.

Al Hulaimi mengecualikan dari itu apabila ada penyertaan,

misalnya kaum Naturalis berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Yang
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Menghidupkan dan Yang Mematikan." Dia tidak dianggap orang

mukmin hingga menyatakan dengan nama yang tidak ada penakwilan
lairurya. Jika seseorang dari kalangan Yatrudi yang bermadzhab

Tajsim mengucapkan, "Tidak ada tuhan kecuali yang berada di
langit," maka dia juga tidak dianggap mukmin, kecuali jika dia orang

awam yang tidak mengerti makna tajsim maka itu cukup baginya. Ini
seperti kisatr budak perempuan yang ditanya oleh Nabi SAW,
"Apalrnh engkau perempuan beriman?" Dia menjawab, "Ya.'n Beliau
bertanya lagp, *Dimana Allah?" Dia menjawab, "Di langit." Lalu
beliau bersabda ftepada pemilik budak tersebut), "Merdekakanlah
dia, lcarena sesungguhnya dia beriman." Ini adalatr hadits shahihymg
diriwayatkan oleh Muslim.

Orang yang berkata, *Tidak ada tuhan selain Ar-Rahman,"
maka dihukumi Muslim, kecuali jika dia tahu bahwa dia mengatakan

itu sebagai bentuk penentangan dan menyebut Ar-Rahman pada selain

Allah, sebagimana yang dilakukan oleh para sahabat Musailamah sang

pendusta.

Al Hulaimi berkata, "Jika seorang Yatrudi berkat4 'Laa ilaaha
illallaah', maka dia belum menjadi muslim hingga dia mengakui

bahwa tidak ada sesuatu pun yang seJara dengan-Nya. Dan jika
seorang paganis (penye'nrbah berhala) mengucapkan, 'Laa ilaaha
illallaah', sementara dia mengakui bahwa berhala bisa
mendekatkannya kepada Allah, maka dia belum beriman hingga dia
berlepas diri dari penyembahan berhala."

Catatan

Pertama, yang tampak dari cara Imam Bukhari pada
pembahasan tentang tauhid ini, bahwa dia mengemukakan hadits-
hadits mengenai sifat-sifat kesucian, lalu memasukkan setiap

raditsnya ke dalam suatu bab lalu menguatkannya dengan ayat Al
Qur'an untuk mengisyaratkan tidak berdalil dengan khabar ahad
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dalam masalah-masalah akidah, dan bahwa yang mengingkarinya

berarti mengingkari A1 Qur'an dan Sunnah. Di dalam kltab Ar-Radd

ata Al Jahmiyyah, Ibnu Abi Hatim nnenukil riwayat dengan sanad

yang shahih dan Sallam bin Abi Muthi', gurunya para gulu Imam

Bukhari, bahwa dia mengulas tentang para pelaku bid'ah, dia berkata,

,'Celaka mereka, apa yang mereka inglari dari hadits-hadits ini. Demi

Allah, tidak ada sesuatu pun di dalarn hadia kecuali di dalam A1

Qur'an ada yang seruPanYa."

Allah berfirman dalam surah Ghaafir ayat}A, i|;lr ,i iur L1

'.dt ls"rungguhnya AUah Dia-tah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Melihat),firman-Nya daiam Aali'lnraan ayat 28dan 30, h' ;3'ti:*.:
Xi (Dan Attah nremperingatkan komu terhadap diri-Alya fsil<sa-

Nyal .),firman-Nya dalam surah Az-Zvmar ayat 67, Lb$ W ,;'\1?:

{,gt ?i(Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Hari

Ki am at), fi rman-Nya dalam surah Az-Zrmar ayat 67, bi-# bt lti)ri

4r(Dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya), finnan-Nya

dalam suralr Shaad ay at 7 5:qt'& A. "JetS 
":i',:yA 

6 QAp aknh y an g

menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan

kedua tangan-Ku), firman-Nya dalam strah An-Nisaa' ayat 164, '{i

,J,:ift,;i?s looo Allah telah berbicara kepada Musa dengan

langsung),firman-Nya dalam surah Thaahaa ayat5, rE"ir ,t" i,;1l'
c$t ([YaituJ Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas A"y)

dan sebagainya. Sementara dia -Sallam bin Muthi'- rnasih terus

menyebutkm ayat-ayat dari Ashar hingga terbenamnya matahari."

Tampaknya, dalam judul ini Innarn Bukhari mengisyaratkan

riwayat mengenai sebab turunnya dengan ayat ini. Maksudnya, yang

dinukil oleh Ibnu Mardawaih dengan sanad yang dha f dari Ibnu

Abbas, bahwa ketika orang-orang musyrik mendengar Rasulullah
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SAW mengucapkan, 'Ya Allah, ya Rahmaan," mereka berkata,

"Muhammad menyuruh kita lanya menyeru satu Tuhan, tapi dia

sendiri menyeru dua Tuhan." Maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan
juga dari Aisyah dengan sanad lainnya yang menyerupai itu.

Kedua, perkataannya dalam sanad pertama, "J--b) A'J-;
(Muhammad menceritakan kepada lcami), demikian redaksi yang

dicantumkan oleh mayoritas periwayat. Al Karmani mengatakan

mengikuti Ali Al Jiryani, "Itu adalah Ibnu Sallam atau Ibnu Al
Mutsanna." Bahkan ini dinyatakan secara jelas, batrwa dia adalatr Ibnu

Sallam. Maksudnya, dalam riwayat Abu Dzar dari para gurunya.

Sehingga dapat dipasfikan bahwa itu adalah dia sebagaimana yang

dinyatakan oleh Al Mizzi dalam Al Athraf, karena dia berkata,"Sanad

lainnya: Dari Muhammad. Maksudnya, Ibnu Sallam. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini dikuatkan bahwa dia

mengemukakannya dengan redaksi, 
'ri;6 A gqi (Abu Muawiyah

memberitahul<an kepada kami). Seandainya itu Ibnu Al Mutsanna,

tentu dia berkat4 ti'Ji (dia menceritakan kepada kami) sebagaimana

yang telah diketahui dari kebiasaan kedaunya.

3. firman AIIah, 4,iF, ji OtiiSr $fu'4usesungguhnyaAtlah

Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi
Sangat Kokoh." (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 58)

'Jl 
",*t *v\t *Ut Jtl:Jtlis,;r\i ,;; ,rj *
gn r1,,4;:- iult i o';:";-:t'n o'27 6'>l ,;'?f
7378. Dari Abu Musa A1 Asy'ari, dia berkata, 'l.[abi SAW

bersabda, "Tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari Allah
:*hadap hal menyakitkan yang didengarnya, mereka mengklaim Dia
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memiliki anak, kemudian Dia memberikan keselamatan dan

menganugerahkan rezeki kepada mereka."

Keteranqan Haditg

(Bab Firman Allah, "Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha

Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.')
Demikian riwayat Abu Dzar dan Al Hafshawi, sesuai dengan qira"ah

yang masyhur. Demikian juga riwayat An-Nasafi, dan berdasarkan

inilah penjeiasan A1 Ismaili. Sementara datram riwayat Al Qabisi

dicantumk*, &r31Jl St jtGe.sungguhnya Atu adotah Maha Pemberi

rezeki). Berdasarkan inlah penjelasan Ibnu Baththal dan diikuti oleh

Ibnu Al Manayyar dan Al Karmani, serta dipastikan oleh Ash-

Shaghani, lalu dia menyatakan, bahwa yang dicantumkan oleh Abu

Dzar dan lairrnya adalah perubahan dari mereka sendiri karena

mengira menyelisihi qira'ah. Ia berkata, '?adahal qira'ah itu
diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia juga menyebutkan bahwa Nabi

SAV/ pernah membacakannya s€perti itu sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab As-Sunan dan

dinilai shahih oleh Al Hakim, dari jalur Abdurrahman bin Yazid An-

Nakha'i, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: 
-*J * &' & fui;:t g171

(Ra sulull ah SAW rnembacakan kepadaht).

Para ahli tafsir berkata, 'Maktra penyifatan-Nya dengan

kekuatan adalah, Dia Maha Kuasa dengan kekuasaan yang sempuma

atas segala sesuafu."

:, 
',y Lt* e\i p 'ki iri 6 (Tidak ada seorans pun yang

lebih sabar dari Allah terhadap hal mmyakitkan ynng didengarnya)-

Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang adab. Yang

dimaksud di sini adalah kalimat, $::7:l (dan menganugerahkan rezeki

lcepada merekn).
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Kata yad'uunc disebutkan dengan harakat sukun pada huruf

dal, diiwayatkan juga dengan tasydidpadahuruf dal (yadda'uuna).

Ibnu Baththal berkata "Bab ini mengandung dua sifat Allah,

yaitu sifat dzat dan sifat perbuatan. Memberi rezeki adalah salah satu

perbuatan Allah, dan itu termasuk di antara sifat-sifat perbuatan.

Sebab pemberi rezeki menuntut adanya yang diberi rezeki. Allah

adalatr pemberi rezeki walaupun tidak ada yang diberi rezeki, dan

setiap yang dulu belum jadi kemudian jadi, maka itu muhdats (ada

permulaannya). Allah menyandang sifat bahwa Dia Maha Pemberi

rezeki, dan Dia menyandangkan sifat itu kepada Diri-Nya sebelum

diciptakannya makhluk. Artinya, Dia akan memberi reze?i bila telah

menciptakan para penerima rezeki. Al Quwwaft ftekuatan) termasuk

sifat dzat. Maksud4ra, bermal<na kekuasaan, dan Allah senantiasa

mempunyai kekuatan dan kekuasaan, dan kekuasaan-Nya senantiasa

ada. Al Matiin (YatgMaha Kokoh) bermakna Yang Maha Kuat."

Al Baihaqi berkatq 'Yang kuat secara sempurna adalah

kekuasaan yang tidak disertai dengan kelemahan dalam kondisi apa

pun. Maknanya kembali kepada kekuasaan dan Maha Kuasa.

Maksudnya, yang me,miliki kekuasaan yang sempuma. Kekuaszulll

adalatr sifat-Nya pada dzat-Nya, dan al muqtadir adalah yang

kekuasaannya sempurna yang tidak terhalangi oleh sesuatu pun."

Hadits ini me,ngandung sanggahan terhadap pendapat yang

menyatakan bahwa Allah Maha Kuasa dengan sendiri-Nya bukan

dengan kekuasaan, kare,na kekuatan bermakna kekuasaan. Allalt

berfirman, 9'-jijt 2i lfong memiliki kelantan). Seorang penganut

Mu'tazilah menyatakan, 'Yang dimaksud dengan g:tifi. 3\ lyong

memiliki kelamtan) adalah yang sangat perkasa. Makna penyifatan-

Nya dengan kekuatan adalatr bahwa Dia Maha Kuasa dengan

kekuasaan yang sempurna." Berdasarkan faham mereka, maka

kekuasaan ini adalah karakter. Namun ini bertentangan dengan

pendapat Ahlus sunnah yang menyatakan bahwa itu adalah sifat yang

FATTIUL BAARI - 391



berdiri sendiri yang berkaitan de,ngan setiap yang dikuasai'

Yang lain berkata, "status kekuasaan ymg qadiiru (sudah ada

sejak azaii, tidak ada permulaanrya) dan penyandangan peurberi

rezeki yang fuaadils (ban1 ada permutaannya) tidaklah bertentangan,

karena al fuaadits adalah ada keterkaitan, dan bahwa Dia mernberi

rezeki. pada makhluk setelatr adanya makhluk tidak berarti terjadi

perubahan padanya sebab perubahan hanya dalarn hal keterkaitan,

sedangkan kekuasaan-Nya tidak t€*ait dengan pemberian rezeki, tapi

karena statusnya yang akan terjadi. Kemudian ketika terkait dengan

itu, maka tidak merubah sifat. Dari situlah muncul perbedaan

parrdangan, apakah kekuasaan terrnasuk sifat-sifat dzat atau sifat-sifat

perbuatan? orang yang memandang kepada kekuzsaan rnengadakan

rezeki mengatakan bahwa itu adalah sifat dzat yang qadiirn (tidak ada

permulaannya). Sedangkan orang yang melihat keterkaitan kekuasaan

mengatakan bahwa itu adalah sifat perbuatan yang fuaadits (ada

permulaannya). Tidak tertolak kemungkinan itu mengandung sifat-

sifat perbuatan danpe,nlandangan, dan inibefteda dengan dzat.

Redaksi '*1 (lebih bersabar). Di antara nama-nama Allah

adalah ash-shabuur (Yang Maha Sabar)" Maknanya, Yang tidak

segera menghukum para pelaku maksiat. Ini mendekati makna kata al

baliim (Yang Maha Lembut atau Murah Hao, sedangkan al halim

lebih terhindar dari rnenghukum.

Yang dimaksud de,ngan azao adal*hal-hal menyakitkan yang

dialami oleh para rasul-Nya dan orang-orang yang shalih. Sebab tidak

murgkin hal-hal menyakitkan para makhluk berkaitan dengan-Ny4

karena itu adalah sifat kekurangan, sedangkan Dia Maha Suci dari

segala kekurangan. Dia tidak m€rianggnhkan kemurkaan secara

terpaksa, tapi sebagai keutamaan" lv{endustakan para rasul yang

menafikan adanya isteri dan anak bagi Ailah adalah hai menyakitkan

bagi mereka (para rasul). Hal menpkitkan ini disandangkan kepada

Allah sebagai bentuk penyangatan dalam mengingkari mereka (orang-
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orang )(ang mendustakan para rasul) dan me,lrunju*C<an betapa
besamya perkataan mereka Allah berfirman dalam surah Al Ahzaab
av at 57, gt$ir giJ r !c &' iiri'i?;, ?tr'tt'3i 5- 

-.,,ilt'.tl 
dses un g guhrry a

orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan
melalomtinya di dunia dan di al&irat). Maksuduya mereka menyakiti
para wali Allah dan para wali rasul-Nya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaian alaat deirgan
hadits adalatr cakupannya terhadap dua sifat. Maksudn)'a, rezeki dan
kekuatan yang menunjukftan kekuasaan. Tentang rueki, cukup jelas
dari redaksi,'143FJ (dan menganugerahkan rseki kepada merekn),

sedangkan kekuatan ditunjukkan oleh redak si,'r-jli eebih bezrsabar),

karena ini mengisyaratkan kepada kekuasaaa yang berbuat baik
terhadap mereka kendati mereka bersikap buruk- Beda halnya dengan
tabiat manusia, karena ia tidak kuasa berbuat baik terhadap orang

i'ang berbuat buruk kepadanya, kecuali hanya be,nrpa anjuran syariat.

{. Firman Allah, ,gt!)r C a+fu'oy3 ,t:rri * e'*-X ,=:;tr po
*ut & Li ii-9;1,- 1lg,r ri ;ii "u #" t;r *t {!7i1 *1oia

adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib, maka Dis tidak
memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib iturr)

(Qs. At Jinn [72]: 26),,sesungguhnya Ailah, hanya pada sisi-Nya
sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamatr, (es.Luqmaan [31]:

31'1*Allah menurunkannya dengan ilmu-Nyar, (es. An-Nisaa. [4]:
166) "Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan
tidak (pula) melahirkan melainkan dengan petgetahaan-Nyflr,,

(Qs. Faathir [35] : ll) " Kepada-Nyalah dikembalikan p engetahuan
tentang Hari Kiamat ,, (Qs. Fushshilat la\: 47)

* :ok JL *qt),* :ek J, bu, :$,i JG
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Yalrya bin Ziyad berkata, "Azh-Zhaahir (Yang Zhahir)

mengetatrui segala sesuatu dan Al Baathin (Yang Bathin) mengetahui

segala sesuatu.

i,tr, ,lu'rt;: ;A\t J* d, * t1{"?nt or., ; it *
ri ,iur if ir_lr\i W (, $;Y ,hr oyqJi. ! }":1 '7Al

qY li ,ii,r tl.Li'pit ,,i!- ,? &ot,l,r !t y e6'lx-
.hr !t tf^Jr '* ,; &'tt,hr it 'o'# ,r'ri"G\'i
737g.Dari Ibnu umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda

,,Kunci-htnci kegaiban ada lima, tidak ada yang mengetahuinya

kecaali Allah: Tidak ad.a yang mengetahui apa yang dilmndung oleh

rahim kecuali Allah; Tidak ada yang mengetahui apa yang alan

terja:di besok fucuali Allah; Tidak ada seorang pun yang mengetahui

kapan turunnlta hujan kecuali Allah; Tidak ada jiwa yang mengetahui

di negeri mana dia akan mati kecuali Allah; Dan tidak ada yang

mengetahui kapan teriadinya kiamat kecuali Allah'"

*\t ,* ()Z.IL|'cx:L ;rt :uu t& il' 'qpt {*9 *
uY fi .6t:":.li .irf 11 :J'y i: ,+k 5'i.: aL'&}

.tli,r 'lt ;=it l" ll ,i'n it ,+k G ;tt'&'('
7380. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Barangsiapa yan-s

menceritakan kepadarnu bahwa Muhammad SAW pemah rnelihat

Tuhannya maka sungguh dia telah berdusta, karena Al1ah telah

berfirman, 'Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata', (Qs' Al

An'aam [6]: 103) dan barangsiapa yang menceritakan kepadamu

bahwa dia mengetatrui kegaiban maka sungguh dia telah berdusta
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karena beliau telah bersabd4'Tidak ada yang mengetahui kegaiban
lrecaali Allah'."

Keterangan Hadits

(Bab firman Allah, *[Dia adalah TuhanJ yang mengetahui
yang gaib, maka Dia tidak memperlihatlcan kepada seorang pun
tentang yang gaib i/a," (Qs. Al Jinn [72]:26),,sesungguhnya Allah,
hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamaf,,, (es.
Luqmaan [31]: 3a) *Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya,,, (es.
An-Nisaa' [4]: 166) "Dan tidak ada seorang perempuan pun
mengandung dan tidak [pulal melahirlcan melainkan dengan
pengetahuan-Nya," (Qs. Faathir [35]: 11) "Kepada-Nyalah
dikembalikan pengetahuan tentang Hari Kiamar. " (es. Fushshilat

la\: a7)). Pembahasan sekilas tentang ayat pertama akan disinggung
di akhir penjelasan ini. Ayat kedua telah dijelaskan dalam tafsir surah
Luqmaan dalam penjelasan Ibnu Umar yang disebutkan di sini.

Ayat ketiga termasuk dalil nyata yang menetapkan bahwa ilmu
hanya milik Allah. seorang Mu'tazilah manyelewengkarurya untuk
nembela madzhabnya dengan mangatakan, "Allah menurunkannya
disertai ilmu-Nya yang khusus." Ini tentunya akal-akalan mereka
dengan menakwilkan susunan redaksiny4 namun jelas dilemahkan
oleh setiap yang berakal. Kemudian ditanggapi bahwa redaksi itu
:idak menunjukkan ilrnu Allah yang qadiim, tapi menunjukkan

-rebalikny4 dan tidak perlu mengarahkannya kepada selain hakikatnya

i"ng merupakan pemberitahuan tentang ilmu Allah yang hakiki,
laena itu termasuk sifat Dzat-Nya.

Orang Mu'tazilah itu juga berkata, ..Allah menurunkannya
iengan ilmu-Nya. Maksudnya, aalim.', Maka permulaan ilmu-Nya
*lelah aalim.Ini untuk menghindari penetapan ilmu bagi-Nya padahal
r.atnya menyatakan demikian, dan Allah juga berfirman dalam surah

-{ Baqarah ayat225,iU 
-ll 

.q 'n 
:*rb'*r,t-1J1(Dan mereka
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tidak mengetahui apa<rpa dari ilmu Allah melainkan apa yang

dikehendaki-Nya). Dalam kisah Musa dan Khidhir telah dikemukakan,

1'+ e'&iOi9 r; (Apalah ilmulu dan ilmurnu dibanding ilmu

Allah). Dalarn hadits istikharah yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang doa disebutkan, 3lelry. ':)WfjlPi (Ya Allah,

sungguh alu memohon kepadamu agar dipilihlatn yang baik dengan

ilmu-Mu).

Adapun ayat keempat seperti ayat png menetapkan ilmu dan

lebih jelas. Orang Mu'tazilah mengatakan tentang ,4*. (dengan

pengetahuan-Nya), 'Tni adalah bal (menerangkan kondisi).

Maksudnya, tidak adr yang diketahui dengan ilmu-Nya." Dia

menyimpang dalam peiralsrrilannya dan beralih dari makna zhahirnya

sementara tidak ada rxxlu yang mengalihkannya dari malo:a

zhahinrya-

Mengenai ayat kelima, Ath-Thabari berkata "Tidak ada yang

mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuaf Allatl. Karena itulah

perkiaraanny4 kepada-Nyalatr dikembalikan pengetahuan tentang

waktu Hari Kiemat."

Ibnu Baththal berkata, "Ayat-ayat ini menetapkan ilmu Allab,
dan itu termastrk sifat-sifat Dzat-Nya"

Ini berbeda dengan orang yang menyatakan bahwa Allah
mengetahui tanpa ilmu. Kemudian ditetapkan bahwa ilmu-Nya qadiim

sehingga waiib terkait dengan setiap yang diketahui sesuai hakikatnp
berdasarkan ayat-ayat tersebut. Dengan penjelasan ini, meke

terbantahlah pandangan mereka mengenai kekuasaan, kekuatan-

kehidupan dan sebagainya

Yang lain berkata, "Ditetapkan bahwa Allah berkehendaL

berdasarkan dalil pengt*rususan kemungkinan-kemungkinan denee
keberadaan apa yang ada sebagai ganti ketiadaannya, dan tidak adanp
yang tidak ada sebagai ganti kebe,radaannya. Kemudian bisa jad
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perbuatan-Nya itu dengan sifat yang bisa mengkfiususkan'

mendahulukan dan mengakhirkan' Ini yang pertama' Yang kedua'

seandainya Allah yang melakukannya bukan dengan sifat tersebut

maka akan muncul kemungkinan-kernungkinan sekaligus tanpa

mendalrulnkan, dan mengalrtrirkan. Tentuny4 qadim-nya kehendak

memastikan mustatrilnya yang berkehendak berganti menjadi yang

dikehendakinya secrra dzat,makakemungkinan itu menjadi pasti, dan

yarlg haadits menjadi qadiim, padahal itu mustahil. Dapat dipastikan

batrwa Dia adalah pelaksana dengan sifat yang bisa mendatrulukan

dan mengakhirkan.

Sepertiifulahdalilaqli.nya(logrka),sedangkandalilnaqli-nya
(nash) banyak sekali ayat Al Qur'an, di antaranya adalah firman Allatt

dalam surah Huud ayat 107,'-,-; 6.iLfi'$-$b1 (Sesungghnya

Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apayang Dia dileehendaki).

Yang mencipakan ciptaan-cipaan de,ngan kehendak sendiri

harus memiliki sifat "ilmu" dan "lsuasa", karena syarat kehendak

adalah mengetatrui hal yang dimaksud, sedangkan adanya yang

disyaratkan tanpa syaratrya adalah mustahil. Selain itu, karena jika

yang menglrendaki sesuatu tidak mampu, maka apa yang dikehendaki

dau yang dimaksud tidak akan t€rja.di.Namun ketika tampak cipaan-

ciptaan yang muncul dari pelaksananya yang dikehendaki tanpa udzur

peirgetatruan, maka kami pastikan bahwa Dia kuasa me,ngadakannya."

Setela}rmengemukakanayat-ayatyangdisebutkanpadabab

ini dan ayat-ayat lainnya yang semakna, Al Baihaqi berkata, "Abu

Ishaq A1 Isfaraini berkata, 'Makna al aliim adalah mengetahui hal-hal

Malcna asy-syahiid adalatr mengetaui yang gaib sebagaimana

murgetahui yang hadir. Makna al muhshii adalah tidak disibuliikan

oleh banya*rrYa ilmu' ."

KemudiandiamengemrrkakanriwayatdarilbnuAbbas
mengenai firman Allah dalam surah Thaatraa ayat'1, &tt'|-lt p;'"-
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(Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi), dia berkata,

"Maksudnya, mengetahui apa yang dirahasiakan hamba di dalam

dirinya dan apa yang disembunyikan yang nantinya akan

dilakukannya."

Selain itu, dikemukakan juga dari jalur lainnya, dari Ibnu

Abbas, dia berkat4 .'Maksudnya, mengetahui rahasia yang ada. di

dalam dirimu, dan mengetahui apa yang akan engkau la]<ukan besok."

* :e F ;o *q,i ,(* :Q F ib eur :,fi;- J'6 (Yahva

berkata, "Azh-Zhaahir [Yang ZhahirJ mengetahui segala sesuatu dan

Al Baathin [Yang BathinJ mengetahui segala sesuatu). Yahya ini

adalatr Yahya bin Ziyad Al Farra' An-Nahwi yang terkenal

menyebutkan itu dalam kttab Ma'ani Al Qur'an.

Yang lain berkata, "Makna Azh-Zhaahir Al Baathin adalah

yang mengetahui zhahir dan batin segala sesuatu."

Ada yang berkata, "Azh-Zhaahir dengan bukti-bukti,
sedangkan Al Baathin dengan Dzat-Nya."

Ada juga yang berkata, "Azh-Zhaahir dengan akal sedangkan

Al Baathin dengan naluri." Ada juga yang berkata, "Azh-Zhaahir

adalah Yang Maha Tinggi di atas segala sesuatu, karena yang

rnengalahkan segala sesuatu berarti tampak di atasnya. Sedangkan r{I

Baathin adalah yang tersembunyi di dalam segala sesuatu, yalmi

mengetahui batinnya."

Pengertian "mengetahui segala sesuatu" mencakup yang telah

terjadi dan yang akan terjadi, baik secara global maupun secara detail
Karena Yang Menciptakan semua makhluk dengan kehendak-Nya

memiliki sifat mengetahui mereka (para makhluk) dan berkuasa atas l

mereka. Hal itu karena beberapa faktor, yaitu:

Kehendak sendiri disyaratkan dangan ilmu, dan tidak ada yang

disyaratkan tanpa syaratnya.

Karena yang menghendaki sesuatu, jika tidak mampu

1.

2.
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mengadakannya berarti tidak ada kehendaknya, padahal ia ada

tanpa udzur itu, maka itu menunjull<an bahwa Dia Kuasa

mengadakannya. Karena seperti itu, maka ilmu-Nya tidak

hanya khusus berkenaan dengan hal yang diketahui. Oleh

karena itu, Dia mengetahui semua yang global karena ia adalah

maklumat (hal-hal yang diketahui), juga mengetahui segala

yang rinci, karena itu juga maklumat (hal-hal yang diketahui).

Juga, karena Dia menghendaki untuk mewujudkan yang rinci,
sedangkan menghendaki sesuatu tertentu, baik menetapkan

atau menafikan syaratnya harus mengetatrui yang dikehendaki

itu secara rinci, sehingga Dia mengetatrui segala yang dilihat
oleh yang melihat dan secara khusus juga mengetahui

penglihatan mereka terhadap yang dilihat.

Dernikian juga hal-hal yang didengar dan semua yang

diinder4 karena sempurna merupakan sifat yang wajib bagi-NyA

sedangkan lawan dari semua sifat ini merupakan bentuk kekurangan,

padahal kekurangan itu tidak boleh disandangkan kepada Atlah. Kadar
ini cukup sebagai bukti secara logika. Oleh karena itu, kalangan

filusuf yang menyatakan bahwa Allatr mengetahui keseluruhan secara

gJobal, bukan secara detail adalah sesat. Mereka berdalil dengan hal-
hal yang rusak, di antaranya itu mengakibatkan hal yang mustahil.

\{aksudnya, beruba}rnya ilmu karena kedetailan itu bersifat temporal

iang berubah bersamaan dengan perubahan masa dan kondisi,
sedangkan ilmu menyertai maklumat dalam ketetapan dan perubahan,

sehingga menyebabkan juga berubahnya ihnu, dan ilmu itu berlaku

dengan dzatnya sehingga menjadi bagran untuk ymg haadits, padahal

:ru mustahil.

Hal ini bisa dijawab bahwa perubatran itu hanya terjadi pada

kondisi-kondisi tarnbatran, se,perti halnya seseorang yang berdiri di
sebelah kanan tiang, kemudian di sebelah Hriryu, lalu di depanny4

lmtas di belakangnya. Jadi, orang itulah yang benrbatr-ubatr posisiny4

sedangkan tiangnya tetap. Maka Allah mengetahui apa yang telah kita

I
I
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alami kemarin, sekarang, dan besok. Ini bukanlah hadits tentang

perubahan ilmu-Ny4 tapi perubahan itu berlaku pada kondisi-kondisi

kita, dan Dia mengetahui semua kondisi itu sekaligus.

Adapun as-sam'iryat, Al Qur'an telah banyak menyeb3tkan,

di antaranya firman Allah dalam surafr Ath-Thalaaq ayat 12, 'S*. Uei

,+ :O Qlmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu), firman-Nya

dalam suralr Saba' ayat 3, fl\i Ql19t1t;1, Giir's Jry'e'qi;-\

;t Iru; u*l li gia* ada tersembunyi daripada-Nya seberat

dzarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, tidak ada

[pulal yang lebih kecil dari itu dan tidak pula yang lebih besar),

firman-Nya dalam surah Fushshilat ayat 47, ttr tt *ilt P \:; *l

*r)\'€;*3 \:t *ii "u ,;;+ q V61',y yt?'u (Kepada-Nvalah

dikembaliknn pengetahuan tentang Hari Kiamat. Dan tidak ada buah-

buahan keluar dari kelopalotya dan tidak seorang perempuan Pun

mengandung dan tidak [pulal melahirkan, melainkan dengan

sepengetahuan-Nya), firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 59,
'ty*-tx'H it-| 6i Fti'i, g6'drr'$rl.(&-, f'' ew't*i
# "S etlfr6-15 *)ti ,.r:\i e& e{.- 1:rt4r;';- (Dan pada

sisi Attah-lah kunci-latnci semua yang gaib; tak ada yang

mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang

acla di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun ydng gugur

melainknn Dia mengetahuinya [pulaJ, dan tidakiatuh sebutir biii pun

dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang

kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata fLauh Mahfuzh/).

Untuk poin ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu

Umar tentang kunci hal-hat yang gaib. Penjelasarmya telah dipaparkan

pad"a pembahasan tentang tafsir. Kernudian mengemukakan hadits

Aisy*, secaa ringkas, di dalamnya disebutkan, i;lr {t6"'^fr*n',ii
it if 'v;lir';x.t ,|S:fr'ti} ,:,+:i-3 't-ii loan barangsiapa yang
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menceritakltn kepadamu bahwa dia mengetahui yang gaib maka

sungguh dia telah berdwta, lmrena beliau telah bersabda, "Tidak ada
yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah.') Demikian redaksi
yang dicantumkan dalam riwayat ini dari Muhammad bin Yusuf.
Maksudnya, Al Firyabi dan dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Ismail bin
Abi Khalid.

Pada pembatrasan tentang tafsir surah An-Najm telah

dikemukakan dari jalur Waki' dari Ismail dengan redaksi, 
^$ 

*:t;7i
thj'# $u;*t €l.ti r;t1 ,"oij'i .ak:tit rb eu,& (oo,

barangsiapa yang menceritakan kepadamu bahwa dia mengetahui
apa yang akan terjadi esok, maka sungguh dia telah berdusta."
Kemudian Aisyah membacakan ayat, "Dan tiada seorang pun yang
daptat mengetahui [dengan pastiJ apa yang almn diusahakannya
besok. " [Qs. Luqmaan [3 lJ : 3afi.

Penyebutan ayat itu pada bab ini adalatr sangat tepat karena

sesuai dengan hadits Ibnu Umar sebelumnya. Namun sebagaimana

biasanya, Imam Bukhari lebih banyak me,rnilih untuk mengisyaratkan
kepada ungkapan yang jelas. Penjelasan yang terkait dengan
penglihatan telatr dikemukakan dalam tafsir suratr An-Najm, dan
segala sesuatu yang terkait dengan ilmu gaib telah dipaparkan dalam
afsir surah Luqmaan. Dalam tafsir surah Al Maa'idah telah
Ckemukakan dengan sanad ini, 4-i '€ r1-L,.J.ii'tJi't-;;
rBarangsiapa yang menceritalmn kepadamu bahwa Muhammad
aenyembunyikan sesuatu). Penjelasannya saya tangguhkan pada
pembahasan tentang tauhid ini, dan saya akan menyebutkan dalam bab
'Hai Rasul, sampaikan apa ydng diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu. " (Qs.Al Maa'idatr [5]:67)

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia berkata, "Redaksi

lang disebutkan dalam jalur ini,'r**lt liJJ- fi*i'ot -$'r--; l;
{ furangsiapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad mengetahui
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yang gaib), menurutku ini tidak akurat, dan tidak seorang pun

menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengetahui yang gaib kecuali

apa yang diajarkan kepada beliau."

Dalam jalur tersebut tidak terdapat redaksi yang menyebutkan

Muhammad SAW, tapi yang dicantumkan adalah, ';;t-I-fi'$:b i
(Barangsiapa menceritakan kepadamu bahwa dia mengetahui yang

gaib). Menurut saya, kata ganti itu diambil dari perkataan Aisyah, ;r
.!i!,t- l&arongsiapa yang menceritakan kepadamu), bahwa itu adalah

kata ganti yang kembali kepada Muhammad SAV/. Sebab sebelumnya

telah disebutkan ketika Aisyah berkata, J; ,elfs fi-b)'ot W:t-;7
(Barangsiapa yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad

pernah melihat Tuhannya), kemudian dia berkata , 6 {ii-ifi U;7i

* ,i (Dan barangsiapa yang menceritakan kepadamu bahwa dia

mengetahui apa yang al<an terjadi besok).

Selain itu, disebutkan dalam riwayat Ibrahim An-Nakha'i dari

Masruq dari Aisyah, dia berkata , lt o*'nbi'* WiV4 SS VL:/c

P ,t 6 $,J- fi e: S :tiit (Tiga hal yang barangsiapa mengatakan

satu saja darinya makn sungguh dia telah berdusta besar terhadap

Allah: Arang yang menyatakan bahwa dia mengetahui apa yang akan

terjadi besok).Itradits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Secara tekstual, kata ganti itu lqembali kepada orang yang

menyatakan, namun ada redaksi yang menyebutkan secara jelas

bahwa kata ganti itu kembali kepada Muhammad SAW, yaitu hadits

yang dinukil oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari jalur Abd

Rabbihi bin Sa'id, dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi dengan

redaksi, ',H t*r;3 $:;"i'o;s ,t: teit rll,i"ol ,S'6 ,y lt ub y.-irt Pi
* d6iXtl,l;.J,'oft,;it (Dusta yang paling besar terhadap Atlah

adalah orang yang mengatakan bahwa Muhammad pernah melihat

Tuhannya, bahwa Muhammad menyembunyiknn sesuatu dari wahyt,
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dan bahwa Muhammad mengetahui apa yang akan terjadi esok).

Dalam riwayat Muslim, hadits ini diriwayatkan dari jalur

Ismail bin Ibrahim, dari Daud dengan redaksi yang lebih lengkap, tapi

di dalamnya disebutkan, r-7 t'o';J-+'$- J e: s,.2 (Dan

barangsiapa yang menyatakan dapat memberitahulmn apa yang akan

terjadi esok). Sementara yang disebutkan dalam riwayat Ismail

disambungkan dengan redaksi, € Pt *vbt * i''J?:)'oiA',i
i: 'r, (Barangsiapa menyatakan bahwa Rasulullah SAW

menyembunyikan sesuatu). Semua penafian yang dinyatakannya

adalah sambungan, karena sebagian orang yang keimanannya

mendapat kritik, maka dia akan menduga seperti itu, bahkan

memandang bahwa dengan status kenabian, maka Nabi SAW dapat

mengetahui semua hal yang gaib.

Hal ini seperti yang dalam l<ttab Al Maghazi karya Ibnu Ishaq,

; tJ w e'l-,y$t ii. "r;i$t;ib'&t 
*1n'*l; nsr osbi

ttlp1 *v\, dl',4, ,:ut .iiis i-t e:\'t'l1i :*t i "* i'-gt
eerq& i,' d_" wt,h' 4i; r lr niif i i', $yt aisi & ,St"w:
,*6iiVaJry!$i;rst4;..bul? Q".t (nanwa unta Rasulullah SAW

hilang, lalu Zaid bin Al-Lashit berlcata, "Muhammad menyatakan

bahwa dia seorang Nabi dan memberitahukan kepada lr,alian berita

dari langit, tapi dia tidak mengetahui di mana untanya." Maka Nabi

SAW' bersabda, "sesungguhnya ada seseorang yang mengatakan

seperti ini dan itu. Sungguh demi Allah, alcu tidak mengetahui kecuali

zpa yang Allah beritahukan kepadalu Dan hini Allah telah

meiunjulrkan kepadaht, bahwa unta tersebut berada di lembah..., dia

iertahan pada sebuah pohon." Maka mereka pun pergi ke sana, lalu

membawanya).

Nabi SAW memberitahukan bahwa beliau tidak mengetahui

lang gaib kecuali apayatgdiberitahukan Allah, dan ini sesuai dengan
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firman Allah dalam suraha Al Jinn ayat 26-27, \lrlt-i * "b'.4hi-^)iJ:;i|y ,-F;1,;,, (Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang

pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya).

Muncul perbedaan pendapat mengenai yang dimaksud dengan

yang gaib di sini. Ada yang mengatakan bahwa itu secara umum, ada

juga yang mengatakan bahwa itu khusus yang terkait dengan wahyu,

dan ada pula yang mengatakan bahwa itu terkait dengan Hari Kiamat.

Pendapat ini lemah sebagaimanayangtelah dikemukakan dalam tafsir

suratr Luqmaan, bahwa pengetahuan tentang Hari Kiamat termasuk

yang disembrmyrkan AUah.

Az-Zanak.hsyari berkata, "Ayat ini membatalkan karamah,

karena yang diberikan kepada mereka, walaupun mereka itu para wali
yang diridhai, namun mereka bukanlah para rasul. Allah telah

mengkfiususkan rasul di antara yang diridhai untuk mengetahui yang

gaib."

Imam Faktruddin berkata, '?,edaksi, + # (tentang yang

gaib itu) adalah redaksi tunggal dan tidak mengandung bentuk yang

umum. Maka bisa dikatakan bahwa Allah tidak menampakkan suatu

;iang gaib kepada seorang pun kecuali kepada para rasul. Lalu

dipahami kepada waktu terjadinya kiamat, dan ini dikuatkan dengan

disebutkannya setelah itu dalam surah Al Jinn ayat 25, tt::te i S *-it
(apalrnh adzab yang diancamlenn kepadamu itu dekat)." Lalu
ditanggapi, batrwa para rasul tidak mengetahui itu.

Dia juga berkata, 'Bisa juga pengecualian itu terputus, yakni

tidak menampakkan kegaiban-Nya yang khusus kepada seorang pun,

tapi rasul yang diridhai-Nya senantiasa dipelihara atau dijaga oleh

Allah."

AI Qadhi Al Baidhawi berkata, "Rasul itu dikhususkan sebagai

malaikat dala.m mengetahui hal gaib, sedangkan para wali

mendapatlan itu de,ngan ilham."
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Ibnu Al Manayyar berkat4 '?ernyataan Az-Zamak,hsyai
bersifat umum sedangkan dalilnya bersifat khusus. Jadi, klaimnya
adalah penafian semua karamah, sernentara dalilnya bisa diartikan
bahwa tidak ada pengertian lainnya selain penafian mengetahui yang
gaib. kri berbeda dengan semuakaramah."

Lengkapnya, bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan

mengetahui yang gaib adalah mengetahui apa yang akan terjadi secira
detail sebelum kejadiannya. Dalarn hal ini tidak termasuk
menyingkapkan kepada mereka tentang perkara-perkara gaib

mengenai merek4 dan begitu pula dengan hal-hal yang luar biasa,

seperti berjalan di atas air, menempuh jarak yang sangat jauh hanya
dalam waktu singkat.

Ath-Thaibi berkata, 'Yang paling mendekati adalah

mengthususkan pengetatruan ifu dengan menampakkan dan

menyembunylkan. Jadi, pemberitatruan Allah kepada para nabi
tentang hal-hal yang gaib adalah memungkinkan, dan ini ditunjukkan
dengan harf isti'la pada kalimat yb *ri6, sehinggu'F*bi-mengandung

makna memperlihatkan atau menampakftan. Jadi, Dia tidak
menampakkan kegaiban-Nya dengan penampakkan yang sempurna

dan detail, kecuali kepada rasul yang diwahyukan kepadanya bersama

malaikat dan para malaikat penjaga. Karena itulah Altah berfirman
dalam suratr Al Jinn ayat 27, t:r-b:) - t 

'U, y-ti ,V.'U t ,U ,5y {Uot*
sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga [malaikatJ di mula
dan di belakangnya). Sedangkan alasannya seperti yang disebutkan
dalam surah Al Jinn ayat28,"4tdJI6J r31S.il3 oi-J(J-.(Supaya Dia

mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan
risalah-risalah Tuhannya). Karamah hanya berupa sinyal dan
pertanda dan dalam hal ini mereka tidak seperti para nabi."

Ustadz Abu Ishaq menyatakan bahwa karamah para wali tidak
sebanding dengan mukjizat para nabi.
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Abu Bakar bin Faurak berkata, "Para nabi diperintahkan untuk

menampakkanya, sedangkan paru wali diharuskan untuk

menyembunyikannya. Seorang nabi mengaku demikian dengan apa

yang telah ditetapkan (terpelihara dari kesalahan), beda halnya dengan

wali, karena tidak terjamin akan terpelihara dari istidraj."

Ayat ini mengandung sanggahan terhadap para peramal dan

setiap orang yang mengaku mengetahui apa yang akan terjadi

berkaitan dengan kehidupan, kematian dan sebagainya. Sebab mereka

adalah pendusta terhadap Al Qur'an dan orang yang paling jauh dari

keridhaan, apalagt menyandang sifat kerasulan.

Redaksi hadits pertama, 6'l;,;-f ,hr it t6:t-t W 4t g.A
irr :1iU1\i 

"a*; 
(Kunci-kunci kegaiban ada lima, tidak ad.a yang

mengetahuinya selain Allah: Tidak ada yang mengetahui apa yang

dil<nndung oleh rahim kecuali Allah). Dalam redaksi mayoritas

disebutkan, trr it ?uijti e6 *r1 (Tidak ada yang mengetahui apa

yang ada dalam oleh rahim kecuali AUah). Muncul perbedaan

pendapat mengenai makna bertambah dan berkurang sehingga

menjadi beberapa pendapat. Ada yang berkata, bahwa maknanya

adalah kekurangan atau kelebihan bentuknya. Ada juga yang

mengatakan bahwa itu adalah kurang dari 9 bulan usia kehamilan, dan

nifas yang melebihi 2 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa itu

adalah berkurang dengan terjadinya haid sewakhr hamil sehingga

mengurangi masa kehamilan, dan bertambah melebihi 9 bulan sesuai

dengan kadar haid. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah

berkurangnya masa kehamilan dengan terhentinya haid, dan

bertarnbatrnya masa kehamilan dengan darah nifas setelah melahirkan.

Bahkan, ada yang mengatakan bahwa itu adalah berkurangnya anak

dibanding sebelumnya, dan bertambahnya anak dibanding setelahnya.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Ini
menrpakan rmgkapm yang tidak dimaksudkan arti yang sebenarnya

tentang masalah gaib yang menggunakan kata kunci-kunci karena
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mengikuti perkataan AI Kitab yang mulia dalam sruah Al An'aam

ayat 59,.*-.rJr eW l+i (Dan pada sisi Allah-lah kunci-hmci semua

yang gaib) untuk lebih mendekatkan pemahaman bagr yang

mende,ngarnya. Sebab perkara-perkara yang gaib tidak dapat

dijangkau kecuali oleh yang mengetahuinya. Contoh termudah yang

bisa diketahui adalatr apa yang tertutup oleh pintu-pintu, dimana

kunci-kunci merupakan alat termudah untuk membuka pintu yang

tertutup (erkunci). Jika hal termudah tidak diketahui letaknya, apalagr

yang lebih dari itu, tentu lebih sulit lagi diketahui."

Dia berkat4 'Yang dimaksud dengan penafian ilmu tentang

yang gaib adalatr dalam arti yang sebenamya. Karena sebagian hal

yang gaib ada sebab-sebabnya yang bisa dijadikan petunjuk untuk

mengetahuinya, tapi itu bukan yang sebenarnya. Selain itu, karena

semua yang ada di alam semesta ini terhimpun dalam ilmu-Nya, maka

beliau menyerupakannya dengan gudang-gudang. Beliau

menggunakan kata kiasan bahwa gudang-gpdang itu memilik pintu

yang ada kunci-kuncinya Ini sebagaimana firman Allah dalam surah

Ar-Rah'd ayat 8, gt? U+ !:*3 'n'0, (Dan tidak ada sesuatu pun

melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya).

Hikmah dijadikan lima mengisyaratkan pembatasan, karena

ayat,it--\\i W 6j (Dan kandungan rahim yang latrang sempurna)

mengisyaratkan penarnbahan sekaligus pengurangan. Dikhususkannya

penyebutan rahim, karena itu yang lebih banyak mereka ketatrui.

Sabdanya, ilr it i;f ItS, g.t- 6 e.lj (tidak ada seorang pun

yang mengetahui kapan terjadinya hujan keanali Allah) menjelaskan

fenomena-fenomena alam atas, dan dikhsuskannya hujan kendati ada

sebab-sebabnya karena me,nunjukkan kebiasaan terjadiny4 namun itu
tanpa kepastian.

Sabdanya, 'ct-15 
"?:ti'€\# ef y (tidak ada jiwa yang

mmgetahui di negeri mana dia alan mati) menjelaskan fenomena
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alam bawah, karena kebiasaan semua manusia adalah meninggal di
negerinya sendiri, tapi itu bukan hakikat, karena sekali pun dia

meninggal di negerinya sendiri, tapi tidak diketatrui di bagian mana

dia akan dikuburkan, bahkan sekali pun di sana ada pekuburan para

pendahulunya, dan bahkan sekalipun ada kuburan yang telah

disiapkan untuknya

Sabdany4 itr ft *i s+ 6 &lt Qidak ada yang mengetahui

apa yang akan terjadi besak kecuali Allah) menjelaskan macam-

macam masa dan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya-

Diungkapkannya dengan kata besok karena merupakan waktu yang

paling dekat. Waktu yang paling dekat saja tidak dapat diketahui

hakikatny4 padahal sangat mungkin melihat tanda-tandanya, apalagi

yang waktunya lebih jauh-

SaManya, tot lt LU t i.J ,F *-lj (dan tidak ada yang

mengetahui kapan terjadinya kiamat lceanali Allah) menjelaskan ilmu-
ilmu akhirat, karena Hari Kiamat merupakan permulaannya. Kalau
permulaannya saja yang merupakaan waktu terdekatnya tidak dapat

diketahui, apalagr kejadiao setelahnya. Jadi, ayat ini telah

menghimprm seluruh kegaiban dan menepis seluruh klaim-klaim yang

rusak. Hal ini semakin jelas dengan firman Allah dalam surah Al Jinn

ayat26-27, !:;,tb,F:l.u\ot *,i" ,Qbi")t (Maka Dia tidak

memperlihatlcan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali

kepada rasul yang diridhai-Nya), bahwa tidak dapat mengetatrui

sesuatu dari perkara-perkara ini kecuali dengan petunjuk Allah."

5. Firman Allah, ,yiJ{\i)t "yonf Maha Sejahtera, Yang

Mengaraaiaken keamanon " (Qs. Al $asyr [59]: 23)

:J'.il Ft*r hr * U, ;-rb # g :ju "lur *,f

c
I
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,i>rl;r ,j h' 3\,*'t{r h' *Utjui .,u,r ;"lrili
'rJt,1,5 llfL ?r3i,-(wr : Lr;ar, i .-,+1i,,')i'"r,r,
,t oi ilzl ,Hfar i, ;+ ,yt,lLiili ,frkj:, at'*tt

' 
,!.t.. ttcz.t'o.tt-1t.o-1.'\ -i

.:d?:r:, i!* tL|;J"of'"pi:r.hr v1 ii1

7381. Dari Abdullalu dia berkata: Ketika kamj shalat di

belakang Nabi SAW, lalu kami mengucapkan, "Assalaamu 'allaah

(semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Allah)." Maka Nabi SAW

bersabda, "sesungguhnya Allah adalah Yang Maha Sejahtera, akan

tetapi ucaplcanlan, 'Attahiryaatu lillaah wash shalawaatu wath

thalyibaat. Assalaamu alaitu ayythannabiyyt warahmatullaahi

wabaralraatuh. Assalaamu alainaa wa alaa ibaadillaahish shaalifiiin.

Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna mufuammadan

abduhuu wa rasuuluh (segala penghormatan hanya milik Allah, iuga
segala pengagangan dan kebailcan. Semoga keseiahteraan dicarahknn

lrepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya.

Kesejahteraan semoga dianrahkan kepada kami dan hamba'hamba

Allah yang shalih. Ahu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan

lceanali Allah dan alu pun bersaksi bahwa Muhammad itu adalah

hamba-Nya dan utus an-Nya)'."

Keteransan Iladits

(Bab Firman Allah, "Yang Maha Seiahtera, Yang

Mengantniakan keamanan.') Demikian redaksi dalam semua riwayat.

Ibnu Baththal menanrbahkan, 'cr;:$t (Yang Maha Memelihara). Dia

juga berkata, 'Maksud bab ini adalah penetapan beberapa nama di

antara nama-nama Allah."

Setelah itu dia menyebutkan beberapa maknanya, namun apa

yang disebutkannya itu perlu dikaji lebih jauh. Kalaupun kita anggap

*
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boleh demikian, namun perlu diketahui bahwa tugas pensyarah adalah

menjelaskan maksud dikhususkannya penyebutan ketiga nama ini

tanpa disertai nama lainnya. Mungkin maksudnya, dikemukakannya

kadar ini memaksudkan semua yang terkandung di dalam ketiga

ayatnya di akhir surah Al Hasyr, karena surah Al Hasyr ditutup

dengan flrman-Nya dalarn surah Al Hasyr ayat 24, ,;--lit lf:,-li ij

(Yaug Mempunyai nama-nama Yang paling baik), dan dalam surah Al
A'raaf ayat 180 Allah juga berfirm an, 4,itbst-t;.Jjr 

"C''li 

n]

(Hanya milik Allah esmc' al husna, maka bermohonlah kepada-Nya

dengan menyebut asma' ol husna itu).

Tampaknya, setelatr menetapkan hakikat kekuasaan, kekuatan

dan ilmu, Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa sifat-sifat sam'iyyat

tidak terbatas hanya pada jrmrlah tertentu berdasarkan dalil ayat

tersebut. Atau maksudnya mengisyaratkan kepada penyebutan nama-

nirma yang Allah nanakan. Di samping digunakan di kalangan para

maklrluk, karena as-salaam dinyatakan dalam Al Qw'an dan hadits

shakih sebagai salah satu nama Allah, digunakan juga sebagai ucapan

salam di antara kaun muhninin. Al Mu'min pun sebutan bagi orang

yang menyandang keimanan. Oleh sebab itu, sangatlah tepat bila

kedumya dicantumkan sekaligus dalam satu judul.

Ahli ilmu berkata, 'Makna as-salaam sebagai nama Allah

adalah ymg kaum mukminin selamat dari hukuman-Nya. Demikian

juga penafsiran kata al mu'min Maksudnya, yang kaum mukmin

aman dari siksaan-Nya."

Ada juga yang mengatakan bahwa as-salaam artinya yang

selamat dari segala kekur.angan dan terbebas dari segala cela.

Maksudnya, sebagai sifat posifit. Ada juga yang mengatakan bahwa

as-salaam adalah yang memberi salam kepada para hamba-Nya

berdasarkan firman-Nya dalam surah Yaasiin ayat 58, 'q:)'3r\:j?fi

fl) ((Kepada mereka dikatakan, "Salam," sebagai ucapan selamat
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dari Tuhan Yang Maha Penyayang). Maksudnya, sifat perkataan.

Disamping itu, ada yang mengatakan bahwa kata as-salaam

artinya yang para makhluk selamat dari kezhaliman-Nya. Ada juga

yang mengatakan bahwa as-salaam artinya dari-Nya keselamatan

untuk para harnba-Nya. Maksudnya, sifat perbuatan. Ada pula yang

mengatakan bahwa makra al mu'min adalah yang membenarkan Diri-
Nya dan membenarkan pila wali-Nya. Pembenarannya adalah ilmu-

Nya bahwa Dia benar dan bahwa mereka benar. Ada yang

mengatakan bahwa al mu'min artinya yang mengesakan Diri-Nya

sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa al mu'min adalatr yang

aman. Ada yang mengatakan batrwa artinya yang memberi keamanan.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa al mu'min arlinya pencipta

ketentraman di dalam Hati.

Sedangkan al muhaimin, jika riwayat ini benar, maka

keterangannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang tafsir. Di
antara kesimpulannya, Ibnu Qutaibah dan yang mengikutinya,

termasuk Al Khaththabi menyatakan bahwa al muhaimin adalah

bentuk mufai'il dari kata al amnu dimana huruf hamzah dirubah

menjadi ha'.Imam Al Haramain telah menanggapinya dan menukil

rjmak para ulama, batrwa nama-nama Allah tidak di-tashghir. Al
Baihaqi menukil dari Al Hulaimi, batrwa makna al muhaimin adalah

yang tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang taat walaupun

pahala itu sangat banyak, dan tidak menambahkan siksaan kepada

pelaku maksiat melebihi yang berhak diterimanya, karena tidak ada

kedustaan bagi-Nya. Allah kadang menyebut pahala dan hukuman

sebagai ganjaran, dan Dia berhak untuk me,nambah pahala dan

menggugurkan hukuman.

Al Baihaqi berkata, "Ini adalah penjelasan ahli tafsir mengenai

al muhaimin. Maksudnya, yang aman tidak membayahakan."

Dia mengemukakan dari jalur At-Taimi dari Ibnu Abbas

tentang firman-Nya dalarn surah Al Maa'idah ayat 48, * G.r.pi1, dia
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berkata, "Artinya, yang dapat dipercaya." Kemudian dari jalur Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas disebutkan, "Kata al muhaimin adalah

yang aman dan tidak membayahakan."

Diriwayatkan dari jalur Mujahid, dia berkata, "Kata al
muhaimin adalah yang menyaksikan. "

Ada yang me,ngatakan bahwa al muhaimin adalah yang

merrelihara segala sezuatu. Ada juga yang mengatakan bahwa al
haimanah adalah pelaksanaan sesuatu. Seorang penyair berkata:

#tt *'i, ,! *6r ffii #'$l. u,rtr p'tty.ti

Ketahuilah balrwa sebaik-baik manusia setelah nabinya

adalah yang melaksanakan setelahnya baik kepada yang kenal

maupun yang tidak lcenal

Maksudny4 yang mengurusi manusia setelah beliau dengan

cara menjaga mereka. Bisa juga maksudnya adalah yang memelihara

keamanan mereka, sehingga sesuai dengan pemaknaan yang lalu.

Kemudian Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Mas'ud
tentang tasyahhud. Hadits ini dinukil juga oleh Abu Nu'aim dalam

kitab Al Mustokhraj dari jalur Ahmad bin Yahya A1 Hulwani, dari

Ahmad bin Yunus, dia berkata, Zvhar bin Mu'awiyah menceritakan

ke,pada kami, Mughirah Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, lalu

dikemukakan redaksi yang serupa. Sementara Al Ismaili hanya men-

takhrij-nya dengan riwayat Utsman bin Abi Syaibah dari Jarir bin
Abdul Hamid, dari Mughirah, lalu dikemukakan redaksi serupa

riwayat Ztthair. Selain itu, diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dari jalw
Syu'bah, dari Mughirah dengan sanad-nya.

nr.rja irrL-fr 
'J:# (Lalu lcami mengucaplan, "Assalaamu

allaah [semoga kesejahteraan dilimpahkan lcepada AltahJ.')
Demikian redaksi yang diringkas oleh Mughirah. Sementara dalam

riwayat Al A'masy disebutkan tambahan, D* ga (Dari para hamba-
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Nya). Dalam redaksi yang tetatr dikemukakan pada pembatrasan

tentang minta izin dicantumk^, ,Hk leil':.lt Dq ,P (sebelum

para hamba-Nya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Jibirl).
Penjelasannya secara rinci telah dipaparkan pada pembahasan tentang

shalat di bagian akhir sifat shalat sebelum memasuki pembahasan

tentang hari Jum'at.

6. f irman Allah, ./61 fl,y nRaja'manusia." (Qs. An-Naas tllal: 2)

Mengenai hal ini ada hadits Ibnu Umar yang berasal dari Nabi
SAW.

i;'"h:r<!i\,4,iG'tLi ;ah, * 4, ,f ;;-:; ,rj c
r ;\\i t*';i,cg1Jr (t,j',- ; *:,A,,sb-: yqr

c z I ol,'F"e-bTr f **;U.be:-* )); itt'e$ltri-i* )Gj

7382. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Allah menggenggam bumi pada Hari Kiamat dan melipat langit
dengan tangan kanan-Nya, kemudian berfirman,'Alailah Raja. Mana
para raja bumi'?"

Syu'aib, Az-Zubaidr, Ibnu Musafir dan Ishaq bin Yatrya
mengatakan dart Az-Zuhi dari Abu Salamah ... dengan redaksi
serupa.

.*,*i",*ut,f '#'i.r*.
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Keterangan Hadits

(Bab Firman Allah, "Raja manusia.") Al Baihaqi berkatq

"Makna al malik dan al maalik bagi Allah adalah Yang Maha Kuasa

mengadakan. Ia adalah, sifat yang layakbagi Dzat-Nya."

fu-Raghib berkatq "Kata al malik artinya yang memiliki

perintah dan larangan, dan itu lfiusus bagi yang berbicara. Karena itu

Allah berfirman, /6, # (Raja manusia) dan tidak berfirman, 'r)i
"*\i (Raja segala sesuatu). Sedangkan firman-Nya, g'3)t iy"dJl;
(Yang Menguasai hari pembalasan) perkiraannya adalah, lr qri afijr

.U-i-,J, 
(Kerajaan pada Hari Pembalasan). Hal ini berdasarkan firman-

Nya dalsm surah Ghaafir ayat 16, iijr &-dJr 41. (Kepunyaan siapaknh

kerajaan pada hari ini)."

Mungkin penyebutan manusia dalam firman-Nya, u;Jt 9.+
(raja manusia) disebutkan secara khusus, karena para makhluk terdiri

dari yang tidak berkembang dan yang berkembang. Sedangkan yang

berkembang terdiri dari yang bersuara dan tidak bersuara, dan yang

bersuara terdiri dari png dapat berbicara dan tidak dapat berbicara.

Jadi, yang paling mulia dari semuanya adalah yang dapat berbicar4

dan mereka itu ada tiga golongan. Maksudny4 manusi4 jin dan

malaikat, sedangkan selain mereka bisa termasuk di bawah

penguasaan dan pengendalian mereka. Jika yang dimaksud dengan

manusia dalam ayat ini adalatr yang dapat berbicara, maka yang

merajainya adalah yang merajai seluruhnya. Sehingga redaksi ini

sama dengan perkataan, "Raja segala sesuafu", namun cukup dengan

menyebutkan yang paling utama. Maksudnya, yang dapat berbicara.

'*j * Xn' .J- ,;t * * ii.t fi (Mengenai hal ini ada hadits

Ibnu [Imar dari Nabi SAW). Maksudnya, termasuk dalam bab ini

adalah hadits Ibrnr Umar yang nanti akan dikemukakan setelah dua

belas bab pada judul bab firman Allah, "g:4'rJ), Q (Kepada yang

a

t
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telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku)."

Kemudian Imam Bukfiari mengemukakan hadits Abu

Hurairah, ;-i ,itt7t 6 ,i::a-'i *r"r;L^lr ,e.kty,Uil ?y-',?\1\ht 1"
f,Jp]li ljli gUan menggenggam bumi pada Hari Kiamat dan melipat

langit dengan tangan knnan-Nya, kemudian berfirman, 'Aloilah Sang

Raja. Mana para raja bumi?). Maksudny4 Ibnu Yazid, dari Ibnu

Syihab dengan sanad-nya. Kemudian dia berkata, b#lrt"*A'$t
iJt, ..'ei-a eri t *7!! ,f ,r*- ;i Ae;"lt i.6'i.tt (Syu'aib, Az-

Zubaidi, Ibnu Musafir dan Ishaq bin Yahya mengatalmn dari Az-Zuhri

dari Abu Salamah ... seperti itu). Demlkian riwayat Abu Dzar,

sedangkan yang lainnya tidak mencantumkan redaksi, $ @eperti itu).

Maksudnya bukan berarti Abu Salamah meriwayatkannya secara

mursal, tapi maksudnya ada perbedaan pada Ibnu Syihab, yakni Az-
ZrJhi pada gurunya, dia berkata, "Yunus," yaifu Sa'id bin Al
Musayyab, sedangkan yang lain berkata, "Abu Salamah." Keduanya

meriwayatkan dari Abu Hurairalr-

Riwayat Syu'aib, yalrri Ibnu Abi Harnz.sh Al Himshi, akan

dikemukakan dalam bab yang tadi saya isyaratkan pada hadits yang

terkait dengannya, dia berkata,"r-irJ r-,,f r9r;ir i:,1,6: (Dan Abu Al

Yaman berkata: Sayo adalah Syu'aib), lalu dia menyebutkan
potongan redaksinya. Ad-Darimi meriwayatkannya secara maushul,

dia berkata, pJ i;'#ir ti:.t, (Al Hakam bin Nafi' menceritakan

kepada kami). Maksudny4 Abu Al Yaman, lalu dia menyebutkannya,

di dalamnya disebutkan, i;:; fr ,SU ,i:;li ',, s.lt*; qlt<a

mendengar Abu Salamah berkata, "Abu Hurairah berkata.")
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah pada
pembahasan tentang tauhid dalam l<rtab Ash-Shahih, dari Muhammad
bin Yatrya Adz-Dzuhli dri Abu Al Yaman.

Riwayat Az-Zubaidi, yakni Muhammad bin Al Walid Al
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Himshi diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Khuzaimah juga dari
jalw Abdullatr bin Salim, darinya, dat', Az-Zuhi, dari Abu Salamah,

dari Abu Hurairah.

Jalur Ibnu Musafir, yakni Abdurratrman bin Khalid bin
Musafih Al Fahmi, raja Mesir, dia dinisbatkan kepada kakeknya, telah

dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang tafsir surah

Az-Zvrrw dari jalur Al-I^aits bin Sa'id, darinya juga.

Riwayat Ishaq bin Yahya, yalcni Al Kalbi, diriwayatkan secara

maushul oleh Adz-Dzuhli dalam kttab Az-Zuhrgryat.

At I$naili berkata "Jamaah menyepakati Ubaidullah bnZiyad
Ar-Rashafi pada Abu Salamah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abi Hatim menukilnya dari
jalur Ash-Shadari dari Az-Zuhri juga. Ibnu Khuzaimah menukil dari

Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli batrwa kedua jalur ini terpelihara

Cara Imam Bukfiari ini mengindikasikan demikian, walaupun secara

kaidah menguatkan riwayat Syr'aib karena banyaknya yang

meruwayatkanny4 tapi Yunus termasuk orang-orang l<husus Az-Ztfiri
yang berguru kepadanya.

Ibnu Baththal berkata, "Firman Allah, /6, #, (raja manusia)

terrnasuk ke dalam makna il.t u+Jlr (Segala penghormatan hanya

milik Allah). Makzudnya, segala kerajaan hanya milik Allah. Seolah-

oleh Nabi SAW memerintahkan mereka agar mengucapkan, l-Ugft
(Segala penghormatan hanya milik Allah) sebagai bentuk pelaksanaau

perintah Tuhannya, /d' 4J1 1/$,i4it*t U (Katakanlah, "Aht

berlindung l<epada Tuhan manusia. Raja manusia). Penyifatannya

dengan /dt*+ (raja manusia) mengandung dua hal, yaitu: (a)

bermakna kekuasaan, sehingga ini menrpakan sifat Dzat, dan (b)

bermakna kekuatan dan pengendalian pada apa yang mereka

kehendaki, sehingga ini merupakan sifat perbuatan. Hadits ini

menetapkan sumpah tentang sifat Allah di antara sifat-sifat Dzat-
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Nya."

Pembahasan tentang sumpah itu akan disinggung dalam bab

yang diisymatkan tadi karena di sini tidak tampak kaitan haditsnya

dengan judulnya. Me,nurut saya, hnam Bukltari mengisyaratkan

kepada apa yang dikatakan oleh gurunya, 1lalmi Nu'aim bin Hammad

Al Khuza'i.

Ibnu Abi Hatim mengatakan dalam kttab Ar-Radd ala Al
Jahmiyyah, "Saya menemukan dalam kitab Abu Urirar Nu'aim bin

Hammad, dia berkata" 'Dikatakan kepada kaum Jatrmiyyah,

"Kabarkan kepada kami tentang firman Allah setelah fananya para

makhluk-Ny4 i3jr Afiilr gfl(Kepwtyaan siapaknh kerajaan pada hari

fni). Namun tidak satu pun yang menjawabnya, maka Allatr pun

mengatakannya sendiri, ,t i'ir .vtjr it.lX"punyaan Allah Yang Maha

Esa lagi Maha Mengalahkan). Itu setelah terputusnya redaksi-redaksi

para malfiluknya dengan kematian mereka- Apakah ini Makhluk?"'

Dengan itu dia me,ngisyaratkan sanggahan kepada orang yang

menyatakan bahwa Allah menciptakan perkataan lalu
memperdengarkannya kepada siapa yang dikehendaki, bahwa pada

waktu yang Dia berfirman, {A, iir-iJr ;,3, (Kepunyaan siapakah

kerajaan pada hari rni) sudah tidak ada lagi makhluk yang masih

hidup, rnaka Allah pun menjawabnya sendiri dengan berfirman, l.
;t-iir,;4rlt (Kepunyaan Attah Yang Maha Esa tagi Maha

Mengalahkan). Dengan demikian terbuktilatr bahwa Dia berbicara

dengan itu, dan kalam-Nya adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat
Dzat-Nya, jadi bukan makhluk.

Diriwayatkan dari Ahmad bin Salamah, dari Ishaq bin
Rahwaih, dia berkata, "Bena bahwa setelah fananya seluruh maklrluk,
Allah berfirman, |:4, t [Jtl, (Kepunyaan siapakah leerajaan pada

hari ini), lalu tidak satu pun yang menjawab-Nya, maka Allatr
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berfirman kepada Diri-Nya, 1-iir 14rit h.lKepunyaan Allah Yang

Maha Esa lagi Maha Mengalahlan). Saya temukan di dalam kitab

ayahku, dari Hisyam bin Ubaidillah AI-Razi, dia berkata, 'Ketika

makhluk sudah meninggal dan tidak ada yang tersisa selain Allah,

Allah berfirman, t:}t UiI'1. (Kepunyaan siapaknh krajaan pada

hari ini). Narnun tidak satu pun yang menjawab-Nya, maka Dia

berfirman, 7fih ;7ryr h.lK"punyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha

Mengalahknn)'. Tidak seorang pgn ragu, bahwa ini adalah kalam

Allah, dan bukan watryu kepada seseorang. Karena saat itu sudah

tidak ada lagi yang bernyawa kecuali telatr direnggUt kematian. AUah-

latr yang mengatakan itu, dan Dia pula yang menjawab untuk Diri-

Nyir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalaln hadits panjang tentang

sangkakala yang telatr diisyaratkan di bagian akhir pembahasan

tentang kelembutan hati mengenai sifat penglrimpunan manusia telah

aisebuLan , 'J ,rp':\itir;3t ,s:* l\t oti ts (f tt'& }i" 'rf .# il'i9
j.j ;j ,ffi slVr'eicrt /,,i,t P l# ,:r#it s( ,i6 "i l4fik ni ,aes

;r-iir ;4jt l!.:1f. (Ketipa sud.ah tidak ada lagi yang tersisa selain

Allah, maka DiaJah yang terakhir, sebagaimana halnya Dia juga

yang pertama. Dia mmggulung langit dan bumi, kemudian

dihamparftan-Nya, lalu menghancurknnnya, lantas berfirman, "Aht-

lah yang Maha Perkasa." Tiga lcali, kemudian berfirman,

"Kepunyaan siapakah keraiaan pada hari ini?" tiga kali' lalu Dia

berfirrnan untuk Diri-Nya, "Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi

Maha Mengalahkan.")

Tentang firman Allah dalam surah Ghaafir ayat 16, 'ei;'

'e:#rtr-Jir #.,"*l?ili l' ,{" i4r'o't:rt;.([yaitu| hari [ketikaJ

merelca keluar [dari fuburJ, tiada suatu pun dari keadaan mereka

yang tersembunyi bagi Allah. [Lalu Allah berfirmanJ, "Kq)unyaa

siapakah kerajaan pada hari ini.") Ath-T?rabari berkata,'Maksudnp,
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Allah berfirman, 'Kepunyam siryakah kerajaan ini?' Tapi itu tidak

disebutkan karena sudah cukup ditunjukkan oleh redaksinya."

Kemudian tentang firman-Nya, lwa;lt ;4tir h.TK"punyaon

Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahknn), Ath-Thabari berkata,

"Allah menyebutkan bahwa Tuhan mengatakan itu sebagai jawaban

bagi Diri-Nya sendiri."

Kemudian dia menyebutkan riwayatnya dari hadits Abu

Hurairatr yang telah saya isyaratkan tadi. Hanya Allah-lah yang kuasa

memberi petunjuk.

7. Firman Allah SwT, -:oi,4i* tir',J)|$ tt;+ f;$ut j-1,'$

LyT:;nt li "Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha

Bijaksana," (Qs. Ibraahim $afi $ nMaha Suci Tuhanmu Yang

mempunyai keperkasaan dari apayang mereka katakanr" (Qs. Ash-
Shaaffaat [37]: 180) nPadahal lrekuatan itu huyalah bagi Allah,

bagi Rosul-Nya," (Qs. Al Munaaliquun [63]: 8)

,-,it|lii,f,W ) yt rT'e u:r
."ttr:ti b f |&'JV

Dan orang yang bersumpah dengan keperkasaan Allah dan

sifat-sifat-Nya. Anas berkata, 'T.{abi SAW bersabda" 'Jahanam

b erkata,' Cukup ! Cukup ! D emi keperkas aan-Mu'. "

,&t;aht ;;'rgr ,su :

I

,

i
t

i
I

I
t
t
Ii
l
I
I
I
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L
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,:F3'?\ti6 'jti *3 $?\t ,)* lnt J't-rLt,,nt'tfio
$tfi*ru;i

.0:;#.r)6 tpti'-:r[y g, Uf !f ijf v

Abu Hurairah berkata, "Dari Nabi SAW,'Tersisalah seorang

laki-laki d.i antara surga dan nerafta sebagai penghuni neraka

terakhir yang masuk surga, dia berftata, 'Wahai Tuhanht,

palingkanlah wajahht dari nerala, sungguh demi keperknsaan-Mu,

alat tidak akan meminta kepada'Mu selain itu'-"

Abu sa,id berkata: Sesungguhnya Rasulullatr sAw bersabda,

*Allah Azza wa Jatla berfrman, '(lntubnu hal itu (permintaan itu)

dan sepuluh leli lipatnYa'."

.,,ry; * e, ";9'l 'tvb3 ,*S lG:

Ayyub berkata, "Dan demi kemuliaan-Mu, aku tetap

memerlukan berkatr-Mu. "

,:J:ri,:rrpi is \t * U, Ll, u"$ it *
Ltrl

7383. Dari Ibnu Abbas, bahwaNabi SAW me'ngucapkarr,"Aht

berlindung dengan lwperlcasaan-Mu, Yang tiada Tuhan kecuali

Englrau, Yang tidak alcan mati, sedanglan jin dan manusia akan

mati."

:'S'r-isiq$.,;;l-'Sti'l ,,So *t iy'\tt *Ut f ,it *
4tiL3 q#'in'#Grti:rw *- & ,*i'a'b

a l, t,lj,ay >yt
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*W t;;lrijri "+Ti'sbin,i"n ; ,,f.
.tar'Jb'e:|$Lb A\t|x

7384. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Masih

terus dilemparkan l@ dalamnya, sementara (Jahanam) berlmta,,

'Masih adat<ah tambahan'. Tuhan semesta alam kemudian meletaklcan

kaki-Nya ke dalamnya, hingga sebagiannya mendekat ftepada

sebagian yang lain, lalu (Jahanam) berkata, 'Culanp, Culatp' Demi

keperlrnsaan-Mu dan kemuliaan-Mu'. Sementara surga masih saia

berlebih hingga Attah menciptakan baginya makhluk lain untulotya,

lalu menempatkan mereka untuk kelebihan surga itu."

Keterangan Hadits

(Bab Firman Allah, "Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa

lagi Maha Bijaksana", "Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai

keperlrasaan dari apa yang mereka katakan", "Padahal kehtatan itu

hanyalah bagi Altah, bagi Ros*l-Nya.') Ayat pertama dicantumkan

dalam sejumlah surah pada sebagian naskah secala berulang. Tempat

pertama yang mencantumkan redaksi, i=Ja y-lt'j|i (Dan Dia-lah

Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana) adalah surah

Ibraahim' Sedangkan y*'g$tif' secara mutlak' tempat pertama

adalah surah Al Baqaratr. Maksudnya, doa Ibrhaim AS untuk

penduduk Makkah, '&\h # 'lil.rj rts (Ya Tuhan kami, utuslah

untuk mereka seorang Rasul dari knlangan merelm), yang diakhiri

den gan ayat,'$At'.;'-tlt'c-:i,lfit (S e s un g guhny a E n gkaul ah Y an g

Maha Perkasa lagi Maha Biialuana).

Ayat kedu4 dalam penyandangan keperkasaan kepada

Rububiyyah mengisyaratkan bahrra yang dimaksud di sini adalah

keperkasaan dan kekuatan. Mungkin penyandangan ini untuk

pe,lrgktrususan, seakan-akan dikatakan, yang memiliki keperkasaan,
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dan bahwa itu termasuk sifat-sifat Dzat' Mungtin juga yang dimaksud

dengankeperkasaandisiniadala}rkeperkasaany*guludiantara
para maktrluk. Maksudnya, sebagai makhluk (ciptazrn)' sehingga

termasuk sifat-sifat perbuatan' Berdasarkan pengertian ini' maka

Tuhan di sini bermakna Pencipta' dan pengertian keperkasaan

menunjuli&an jenis, karena semua keperkasaan adalah milik Allah'

maka tidaklah benar ada seseorang yang perkasa kecuali dengan

Allah,dantidakadakeperkasaanpadaseseorangkecualiAllah-lah
yang memilikinYa.

Ayat ketiga hukumnya diketahui dari ayat kedua' Maksudny4

bermakna kekuatan' Sebab sebagai jawaban bagr yang mengklaim

sebagai yang pahng kuat dan bahwa kebalikannya adalah yang hin4

maka disanggah uui*u kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya

dan orang-orang beriman' Ini seperti firman-Nya dallm surah Al

Muj aadirah ay ar z;,';;'ni h' iy p)i r:f i$''r' iir r'u{s TAtt ah t etah

menetaplcan, "Alett dan rasul-rasul-Ku pasti menang'" Sesungguhnya

Allah Maha l*tat tagi Maha Perkasa)'

o.6-rri lnt r1'd' 7;', (Dan Orang yang Bersumpah dengan

KeperkasaanAllahtlansifat-sifat-Nya).Demikianriwayatmayoritas,

sedangkan dalam riwayat Al Mustamli mencantumkm, g$,,iJ"j (Dan

lcelansaan-Nya) sebagai ganti redaksi, s|i_ej (dan sifut-sifut-Nya).

Redaksipertamalebihutarna.Padapemba}rasantentangsumpatrdan
nadz,ardalambabbersumpa}rdengankeperkasaaanAllah,sifat-sifat-
Nya dan kalam-Nya telah dikemukakan keterangannya'

IbnuBaththalberkata,..Kataalaziizmengandungkeperkasaan

atau kekuatan, sedang!<an al izzah bisa merupakan sifat Dzat yang

berrnaknakekuasaandankeagungan.Bisajugasebagaisifatperbuatm

yang bermakna menaklu*kan dan mengalahkan para makhluk-Nya

Oleh karena itu, benarlatr penyandangan nama-Nya kepadanya

Tampak petbedaan antara yang bersumpatr dengan keperkasaan Allah
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sebagai sifat Dzat-Nya, dan yang bersumpah dengan keperkasaan

Allah sebagai sifat perbuatan-Nya. Yang pertama bisa terjadi
pelanggaran sedangkan yang kedua tidak, bahkan dilarang bersumpah

dengan itu sebagaimana dilarangnya bersumpah dengan hak langit
atau hak Zard."

Saya (Ibnu Hajar) katakam, jika yang dimaksudkan oleh orang
yang bersumpah adalah sifat Dzat maka sumpahnya sah, kecuali jika
yang dimaksudkan adalah kebalikannya berdasarkan dalil hadits-

hadits bab ini.

Ar-Raghib berkat4 'I(ata al aziiz artinya yang mengalahkan

dan tidak terkalahkan, sebab keperkasaan Allah adalah abadi

selamanya, dan itu adalatr keperkasaan yang hakiki lagi terpuji.
Kadang kata al izzah dignakan sebagsi rrngkapan untuk memandang
rendah (yakni keangkuhan) dan digunakan pada orang kafir dan orang
fasik. Maksudnya, sebagai sifat yang tercela Contohnya firman Allah
dalam surah Al Baqarah ayat 206, #-i:jit'ciiri (Bangkitlah

kesombongannya yang menyebablannya berbuat dosa). Sedangkan

firman Allah dalam surah Faathir ayat 10, W iit *W itt l,-j" oS V
(Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, makn bagi Allah
kemuliaan itu semuanya), maknanya adalah barangsiapa ingrn
dimuliakan, maka dia hendaknya mengupayakan kemuliaan dari
Allah. Sebab kemuliaan itu milik Allah, dan itu tidak diperoleh
kecuali dengan menaati-Nya. Oleh karena itu, Allah menetapkannya

bagi Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dalam surah Al
Munaafiquun ayat 8, i63t {;*i:i, y (padahal kekuatan itu

hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang muktnin).

Kadang kata al izzah jugabermakna kesulitan, seperti firman-
Nya dalam surah At-Taubah ayatl28,'$S; *y"* (Berat terasa

olehtnya penderitaanmu). Kadang pula bermakna kemenangan, seperti

firman-Nya dalam surah Shaad ayat 23: ,awilr,,h ,f ,t'fi @ia
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mengalahlrnn alru dalam perdebatan). Kadang juga bermakna sedikit,

seperti ungkapan ':i* it3, artinya kambing yang air susunya sedikit.

Kadang juga bermakna halangan, seperti ungkapan: ":t:Slc\1, artinya

tanatr yang keras."

Al Baihaqi beraktq 'I(ata al izzah bermalara kekuatan. Jadi,

kembali kepada makna kekuasaan."

Kemudian dia mangemukakan hal yang sama seperti yang

dikemukakan oleh Ibnu Baththal.

Yang tampak, bahwa maksud Imam Bukfiari dengan judul ini

adalah menetapkan keperkasaan bagi Allah sebagai bantahan terhadap

orang yang mengatakan bahwa Allah perkasa tanpa keperkasaan,

seperti mereka berkata, "Maha Tahu tanpa ilmu."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan lima hadits, yaitu:

penama, !-t !t ,'&l:to :{) {o h' & H'i,i ,;,.t',5'6i
',!-J:y) (Anas berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Jahanam berkata,

"Culatp, Cukup". Demi keperkasaan-Mu'.') Ini adalah penggalan dari

hadits yang telah dikemukakan secara maushul dalam tafsir surah

Qaaf beserta penjelasannya. Tambahan keterangannya dikemukakan

dalarn bab firman Allah dalarn surah Al A'raaf ayat 56, U-i ilt z;,r:'ttt

!-,*i.;h'ga (Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-

ordng yang berbuat boik)Di sini juga dikemukakan secara maushul dt

akhir bab. Yang dimaksud adalah Nabi SAW menceritakan tentang

Jahanam, bahwa beliau bersumpah dengan keperkasaan Allah dan

Allah mengakui itu. Dengan de,lnikian, tercapailah maksudny4 baik

yang berbicara itu Jahanam sendiri secara hakiki atau pun yang

berbicara itu adalah yang ditugaskan menanganinya.

Kedua, Lli;$ i S'6i (Abu Hurairah berkata...). hi adalah

potongan dari hadits panjang yang dijelaskan pada pembahasm
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tentang kelembutan hati. Maksudnya di sini adalah kalimat, 'lrb) 1

(Ti dak, demi keperlas aan-Mu).

Ketiga, Lt lo; fr |l-i (Abu Sa'id berkata ...). hi adalah

penggalan dari hadits yang juga disebutkan di akhir hadits Abu

Hurairah sebelumnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Abu Sa'id

menyamai Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadits tersebut, hanya

saja ada tambahan dalam riwayabrya, *eti:;*t (Dan sepuluh kati

lipatnya).

Keempar,Ua| * gre 1 ettbi |qfi lgi (Aw"b berknta,

"Dan demi kemuliaan-Mu, alru tetap memerlukan berkah-Mu.')

Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat mayoritas,

sedangkan dalam riwayat Al Mustamli dicantumkan dengan redaksi, I
o(i. Demikian juga redaksi dalam riwayat Abu Dzar dari As-Saraktrsi.

Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang sumpah

dan nadzar. Ini adalah penggalan dari hadits Abu Hurairatr dan telah

dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang bersuci,

permulaannya,'Jfti a $ q (Ketika Ayyub s edang mandi).

Selain itu, telah dikemukakan pada pembahasan tentang cerita-

cerita para nabi, dan telah dijelaskan juga indikasi dalilnya pada

pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Dalam riwayat A1 Hakim

disebutkan , ,-^i}4 tit-j- * 'jnt l!-t h' jo U (Setelah Altah

menyembuhlrnn Ayytb, Allah menurunknn hujan belalang emas

kepadnya).

Kelima, hadits Ibnu Abbas.

',:,( lt iL, nru, *4's:pt ,:J'A oe (Nabi sAW membaca, "Atan

berlindung dengan keperkasaan-Mu, Yang tiada tuhan keanli
Engkau);'

's}:i-f glt (Yang tidak akan mati).Demikian redaksi yang

FATHT'L BAARI _ 425



disebutkan dalam riwayat mayoritas dengan kata ganti orang ketiga

tunggal, sedangkan dalam sebagian riwayat menggunakan kata ganti

orang kedua tunggal.

o,ffrUl\j'si$ gedangkan jin dan manusia akan mati).Ini

dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa para malaikat tidak mati.

Namun pandangan ini tidak bisa dijadikan dalil, karena itu adalah

pengertian dari suatu penyebutan, dan itu tidak dianggap. Kalaupun

dianggap demikian, maka anggapan itu bertentangan dengan dalil

yang lebih kuat. Maksyfoyu, keumuman firman Allah dalam surah Al

Qashash ayat 88, Ql lt"dJJ-Ua ,:r? f (Tiap-tiap sesuatu pasti binasa,

kecuali Allah).

Selain itu, tidak tertolak kemungkinan malaikat tercakup

daiam sebutan jin karena kesamaan mereka dalam hal tidak terlihat

oleh mata manusia. Keterangan lainnya telah dikemukakan pada

pembahasan tentang doa dan pembahasan tentang sumpah dannadzar

pada bab yang diisyaratkan tadi.

Selanjutnya Imam Bukhari mengemukakan hadits Anas dari

tiga jalur, dari Qatadah. Redaksi Syu'bah telah dikemukakan dalam

tafsir surah Qaaf, dan di sini trmam Bukhari mengemukakannya

dengan redaksi Khalifah. Maksudnya, Ibnu Khayyath Al Bashri, yang

diberi gelar Syabab. Dalam riwayat Syu'bah darinya disebutkan, !

lt.-.lJ' ,'-i .,J! J;j- (Masih terus dilemparkan ke dalam neraka).

Sedangkan dalam riwayat Sa'id, yakni Ibnu Abi Arubah, dan

Sulaiman, yakni At-Taimi, ..uy,ufuy? Mu'tamir, keduanya dari

Qatadah, disebutkan , 4 .,jlj Jt{- 1 (Masih terus dilemparkan ke

dalamnya).

Abu Nu'aim menukilnya dalam Y,rtab Al Mustakhrai dari jalur

Al Abbas bin Al Walid, dari Yazid bin Zurai', dan dari jalur {l
Asy'ats, dari Al Mu'tamir, de,ngan kedua sanad ini, permulaannya: )
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W ,*'g: Jti (Masih saja terus dilemparkan ke dalam Jahanam).

i.J;j,lolUi' 'qtq;. *.,p (Hingga Tuhan semesta alam

meletal<kan kaki-Nya ke dalamnya). Dala4 riwayat Abu Al Asy'ats

disebutkan,'ti W\t'& up lUingga Allah meletakkan kaki-Nya ke

dalamnya). Sedangkan dalam riwayat Abdul Wahhab dari Atha' bin

Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan , ly.St 
tqt 

W e", ,i;
(Ilingga Tuhan pemilik keperkasaan meletakkan [kabi-Nyal ke

dalamnya). Selain itu, dalam riwayat Syu'bah tidak disebutkan

keterangan tentang siapa yang meletakkan. Dalam tafsir surah Qaaf
telah dikemukakan hadits Abu Hurairah dengan redaksi, ,an talt 

iaa
4 (Lalu Tuhan meletakJran knki-Nya di atasnya). Telah

dikemukakan juga penjelasannya serta orang yang meriwayatkawrya

dengan kata'ylt Gaki) beserta penjelasannya.

';..j'J,-3 Jh $uoyo berlata, "Cukup, Culaq.') Ibnu At-Tin

menyebutkan bahwa ini adalah riwayat Abu Dzar. Dalam tafsir surah

Qaaf disebutkan orang yang meriwayatkannya dengan redaksi, iJ-.!
(Cukup untukku), dan juga orang yang meriwayatkannya dengan

redaksi, AA Guhrp, cukup), serta keterangan tentang perbedaannya

dan penjelasan makna-maknanya beserta sisa haditsnya.

'*; :|!r:Z (Demi keperkasaan-Mu dan kemuliaan-Mu).

Demikian redaksi yang dicantumkan Al Ismaili dalam riwayat Yazid
binZwal' dari Sa'id bin Abi Arubah. Sedangkan dalam riwayat Abdul

Wahhab bin Atha' dari Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim

disebutkan tanpa redaksi '*ft. Dari sini dapat disimpulkan bahwa

bersumpah dengan kemuliaan Allah disyariatkan sebagaimana halnya

bersumpah dengan keperkasaan Allah.

l*-.j'z-+,riritp lj (Sementara surga masih saja berlebih).
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Demikian redaksi riwayat merek4 dengan menggunakan.fi'l mudhari'

(kata ke{a bentuk sekarang dan akan datang). Sedangkan dalam

riwayat Al Mustamli dicantumkan dengan htrfi ba'berharakat kasrah

dan huruf/a'berharakat fathah lalu huruf dhadh berharakat sulcun,

seakan-akan huruf ba' berfungsi sebagai penyerta.

Al Karmani berkata, "Imam Bukhali meriwayatkan hadits ini

dari tiga jalur, yaitu: (a) dari gurunya, yaitu Ibnu Abi Al Aswad'

narnnya Abdullah bin Muhammad dengan tahdrts (redaksi haddatsa

[menceritakan]), (b) dengan qaul, yakrri ''-1ti C.lu|t (Khatifih

mengatalrnn kepadalat). Semestinya menambahkan kata qaul yang

menyertai harf jarr untuk membedakarulya dari isi perkataan, dan (b)

secara mu'allaq (tanpa menyebutkan awaT sanadnya), semestinya ini

adalalr #|*i (dan dari Mu'tamar). Tapi yang ketiga ini bukan

mu'allaq, tapi maushul yangmerupakan sarnbungan dati il L'{V[:J'

g1l: Vazaia bin Zurai' menceritakan kepada kami). Jadi perkiraannya

adalah, dan Khalifah mengatakan kepadaku dari Mu'tamir- Demikian

yang dinyatakan oleh para penyustxrAl Athraf."

Al Mizzi berkata, "Hadits J- J(?i 1 (masih terus

dilemparleun) yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada

pembahasan tentang tauhid adalah, Khalifah mengatakan kepadaku

dari Mu'tamir dari aYahnYa'"

sementara Abu Nu',aim setelatr menukilnya dalam kitab Al

Mwtakhraj berkata "Imam Butfiari meriwayatkannya dari Khalifah

dari Yazid binZtxai'dari Sa'id dan Al Mu'tamir dari ayaturya. Hadits

Sulaiman At-Taimi tidak marfu' -"

saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Ismaili juga tidak menyatakan

marrtt' karena dia menukilnya dari jalur Abu Al Asy'ats dari Al

Mu'tamir.
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8. Firman Allah, '6Su.V|\ri gtjrllSt * q$t'$j "Dan Dia-lah

yang menctptakan langit dan bumi dengan bennn"
(Qs. AI An'aam [6]: 73)

r* *) *ah, *Ut or :iu t;i:L'At ,*t f& It f
ut. . / t,

.\

l))JlJ.(J'L-r/.
a / - A. t,- 2., ?1,t. tot.,.(ii,;jl ',tV ,;"1<!it ytrSl'4 Ui. ;ir ',il ,,,>",\t

t-rul,i;ir u'Ai r,pt a
,>trfut )'; Ui,i;it U ,:cr44 i: ,rt\rt g5fur fi Ui
'r6ti ,|y *At, ,|y'13a, ,lrjJt'!:*il ,|tt U'rs ';r\it
,:,i;'a:4 i*l 'a, ,*i'a)'&1i .'J, b,r6 ,u,i

\r') Uli G J,',;?ti ,'.*w'41: i*rG s:r ,i*i |{lt)

*t;,6-;i:;!:;,*":,tr:i:"i
7385. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkat4 'Nabi SAW pemah

berdoa di malam hari, 'Allaahumma lakal fuamdu, anta rabbus

samaawaati wal ardhi, lakal hamdu, anta qayyimus samaawaati wal

srdhi wa man fiihinna, lakal fuamdu, anta nuurus samaawaati wal

srdhi, qaulukal haqq, wa wd'dukal hoqq, wa liqaa'uka haqq, wal

.iannatu hoqq, wan naaru haqq, was saa'atu haqq. Allaahumma laka

sslamtu, wa bika aamantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaikn anabtu,

wa bika khaashamtu, wa ilaila haakamtu, faghfir lii maa qaddamtu

',+,a akhkhartu wa asrartu wa a'lantu, anta ilaahii, laa ilaaha illaa

anta $ta Allah, milik-Mu segala puji, Engl<nulah Tuhan semua langit

dan bumi. Milik-Mu segala puji, Engkaulah penopang semua langtt

dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Milik-Mu segala'puii,

.'6;t
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Englcaulah cahaya semua langit dan bumi. Firman-Mu benar, janji-
Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar adanya, surga benar adanya,

neralra benar adanya, dan Hai Kiamat benar adanya. Ya Allah,

kepada-Mu aht berserah diri, kepada-Mu alat beriman, kepada-Mu

aht bertawaklml, kepada-Mu alcu kembali, dengan-Mu alat berbantah-

bantahan (dengan lawan), dan kepada-Mu alu berhulatm. Makn

ampunilah dosalcu yang terdahulu maupun yang kemudian, yang

terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Englaulah
Tuhanla; tidak ada sesernbahanyang haq bagiht selain engkau)'."

Tsabit bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sufoan

menceritakan ini kepada kami, dan dia berkat4 "Antal haqqu wa

qaulukal haqqu (Engkau Maha Benar, firman-Mu benar)."

Keteranean Hadits

(Bab Firman Allah, "Dan Dia-lah yang menciptakan langit
dan bumi dengan benar.') Tarnpaknya, dengan judul ini Imam

Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat tentang tafsir ayat ini, batrwa

makna A-adalah dengan kalimat yang haq. Maksudnya, firman-

Nya,;=i (Jadilah).Di awal hadits bab ini dicantumkan,os-;ir3Uf

(Firman-Mu benar). Tampaknya, Imam Bukhari mengisyaratkan

bahwa yang dimaksud dengan qaul tni adalah kalimat. Maksudnya, .;f
(Jadilah).

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, bahwa htxff ba'di sini

bermakna lam, yakrri3;jr pl.1aerni kebenaran).

Ibnu Baththal berkata, 'Yang dimaksud de,ngan al haqq di sini

adalah kebalikarurya kelakar atau ketidakseriusan. Sedangkan yang

dimaksud dengan al haqq dalaur asma'ul husna adalah yang ada lagi

tetap yang tidak pemah sima dan tidak pula berubah."

Ar-Raghib berkata, 'I(ata al haqq dalam asma'ul husna adalah

43O - FATIII'L BAARI



yang mengadakan sesuai dengan tuntutan hilmah. Dan dikatakan

untuk setiap yang ada dari perbuatan-Nya sesuai dengan tuntutan

hikmah adalah haq. Digmakan juga sebagai sebutan untuk keyakinan

mengenai sesuatu yang sesuai sebagaimana yang ditunjukkan oleh

sesuatu itu, dan yang ditunjukkan kepada perbuatan yang terjadi

berdasarkan apa yang semestinya secara kadar dan waktu."

Selain itu, digunakan pula sebagai sebutan untuk yang wajib,

yang lazim,ytrtgtetap, dan yang boleh.

Al Baihaqi menukil dalam kttab At Asma' wa Ash-Shifat darr

Al Hulaimi, dia berkata, "Al haqq artnya sesuatu yang tidak boleh

diingkari dan harus ditetapkan serta diakui. Dan keberadaan Yang
'Maha Pencipta adalah yang paling utama untuk diakui, tidak boleh

diingkari. Sebab tidak ada yang ditetapkan keberadaannya oleh bukti-

bukti sebagaimana yang membuktikan keberadaan Allah."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Abbas

mengenai doa dalam shalat malam, di dalamnya disebutkan , 'o-J'&\i

"pj\i:r :>ri"LJr'*r'dl,iiir (ya Allah, milik-Mu segala puji,

Engkaulah Tuhan semua langit dan bumi). Penjelasannya beserta

perbedaan redaksi-redaksinya telah dipaparkan pada pembahasan

tentang shalat tahajjud sebelum pembahasan tentang jenazah, dan

telah disebutkan juga di pada pembahasan tentang doa.

Ibnu Baththal berkata, "Redaksi, ,?\ri:J 9ty3t|ai lfulron

semua langit dan bumi) maksudnya adalah pencipta semua langit dan

bumi."

Redaksi, '6a;' (dengan benar) maksudnya adalah Kami

menciptakan keduanya dengan panj*. Ini seperti firman-Nya dalam

suratr Aali Imraan ayat l9l, *J. u-a 'd), S tfs (fa Tuhan kami,

nadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia).

ri+ i,tl-l $')-, ,.&iJ'i.',4tttil,t- gsaUit bin Muhammad
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menceritakan kepada knmi, sufyan menceritakan ini kepada kami)'

Maksudnya" dengan sanad dan redaksi tersebut'

t6-;.h Uitt;,,J, it :)tij loan dia berkata, "Antal haqqu wa

qaululral haqqu [Engtwu Maha Benar, firman-Mu benar])' Ini

mengisyaratkan kepada riwayat Qabishatr yang tidak mencantumkan

."autri, 
tg;)t'c;it 

@ngkau Maha Benar),karena permulaanya adalab'

t6;it;il:i (Finnan-Mu benar). sementara dalam riwayat Tsabit bin

Muhammad ini ditetapkan bahwa permulaannya t 
t6-At c-zt (Ongkau

Maha Benar), sebagaimana yang nanti akan dikemukakan secara

lengkap pada bab firman Allah, 'Wajah-wajah (orang-orang nukrnin)

padahariituberseri-seri'"'Demikianjugadalamriwayar
Abdurrazzaq yang tadi diisyaratkan, dan Yatrya bin Adam dari su&an

Ats-Tsauri yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i'

9. Bab. (bl ttbrlirr irii "Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha

Melihal" (Qs' An-Nisaa' [4]: 134)

v: ,t$l,l.^,.ji 'Uu 
ax;;'*i'r'-' * f ';?'&\iiu

L) ,:rui *\, ** Ct *;u,rhr ;iG *>tp\i'^Y-

.(W\Gutw d"Slh'iiY-
AIA'masymengatakandariTamim,dariUrwah'dariAisy4

diaberkata,..SegalapujibagiAllahyangpendengaran-Nyamelipuni
semua suara." Lalu Allah menurunkan kepada Nabi sAw'
,,sesungguhnya Allah telah mendengar perlcataan yang memajukor

gugata,n kepada kamu tentang suaminya'" (Qs' Al Mujaadilatr [58J:

r)
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syt35,* G*ar:tLl,' & UteG?:Jv;; oj*
't t Ql o i:{ t'€Jp ;#1,P,rtt,jut,t$ ty
t,s* e,lif ,ft * J'"i .qit";,W o'../,\1 ,t$.v

ii vti? r'Jt ,f5, l' * t;- : j, Juii,lu, ll i:; vt ,S>

.*;,:,i:,lvf ,ju '11 *lLit )F'n"f rti,l! vl

7386.Dari Abu Musa, dia berkat4 "Kami bersama Nabi SAW
dalam suatu perjalanan, lalu ketika kami mendaki kami pun bertakbir,

maka beliau bersabd4 'Tahanlah diri kalian, knrena sesungguhnya

kalian tidak menyeru Dzat yang tuli dan tidak pula yang gaib, (akan

tetapi) kalian menyeru Yang Maha Mendengar, Maha Melihat, lagi
Maha Dekat'. Kemudian beliau menghampiriku, sementara aku

bergumam di dalam diriku, 'Laa fuaula wa laa quwwata illaa billaah
(tidak ada daya dan upaya kccaali dengan fkehendakJ Allah)'.I-alu
beliau bersabda kepadaku, 'Wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah, laa

foaula wa laa quwwata illaa billaah, karena sesungguhnya itu suatu

perbmdaharaan di antara perbendaharaan-perbendaharaan surga'.

Atau beliau berkata, 'Maulcah aht menunjukkanmu' ittJ."

"b'& JG ib?nt *>, aiAt k (tLl ,2r' 
" 1' * r

y ,jd g>a G y iiiia: Oru ,]nt J?, U,*t *a\t
J'ptt,uf !t '*';ilt'fiv: t:;i ,:"tb *, L:-w J rAi

.€!)t |#r ui;tlti:*'!* ,y

7387-7388. Dari Abdullah bin Amr, bahwa Abu Bakar Ash-
Shiddiq RA berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ajarilah
aku suatu doa yang akan aku panjatkan dalarn shalatku." Beliau

bersabda, 'ucapkanlah, 'Allaahumma innii zhalamtu nafsii zhulman
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katsiiran, wa laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta, faghf.r lii min indila

maghfiratam, innaka antal ghafuurur rahiim $ta Allah, sesungguhnya

alcu telah menzhalimi dirifu dengan kezhaliman yang banyak sekali,

dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, mala

ampmilah dosalru dengan amrynan dari'Mu, sesungguhnya Engkau

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)')'

,p-b3\,*3*P il' *UtJu,W?nt *>'*.c *
',*L fr'r, cr'4r'; l'l'6 i; iirr "ot,,lG c€t'rt; efrt *

7389. Dari Aisyah RA: Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya

Jibril memanggilku, dia berkata, 'sesungguhnya Allah telah

mendengar perkataan kaummu dan apa iawaban merela

terhadapmu'."

Keteransan Iladits

(Bab "Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ') Ibnu

Batlrthal berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan bab ini adalah

menyangkal orang yang berkata, bahwa makna W."* adalah Maha

Mengetahui, dia ber*ata, "Orang yang berpendapat demikim

berkonsekuensi me,nymrakan-Nya dengan yang buta yang tidek

mengetahui batrwa tangit itu hijau karena dia tidak dapat melihatrp-

dan menyamakan-Nya dengan yang tuli yang tidak mengetahui bahwa

di arttara manusia ada suara-suara karena dia tidak dapat

mendeagamya.

Tidak dirdggkan lagi, bahwa yang mendengar dan melih*

lebih tercakup oleh sifat kesempurnaan dari yang hanya memiliki

salatr safirnya saia. Maka Maha Mendengar lagi Maha Melitrr

memrberi arti leadar ymg lebih dari sekadar mengetahui. Maba

Mendengar dan lffaha Melihafirya Allah mengandung malara bahrr
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Dia mendengar dengan pendengaran dan melihat dengan pengiihatan,

sebagaimana Maha Mengetahuinya Allah mengandung makna bahwa

Dia mengetahui dengan ilmu. Tidak ada perbedaan antara penetapan-

Nya Maha Mendengar lagi Maha Melihat dengan penetapan-Nya

memiliki pendengaran dan penglihatan. Demikian pendapat semua

Ahlus sunnah."

Kalangan Mu'tazilah berdalil bahwa pendengaran terjadi dari

sampainya udara dari objek yang terdengar kepada syarafpenangkap

sinyal suara di pangkal otak, namun Allah Maha Suci dari segala

indera. Hal ini dijawab batrwa itu adalatr kebiasaan yang diberlalukan

Allah pada makhluk hidup yang Allah ciptakan. Maksudnya, ketika

sampainya udara ke bagian tersebut, sedangkan Allah mendengar hal-

hal yang didengar tanpa perantara. Begitu pula melihat hal-hal yang

dilihat tanpa melalui pantulan cahaya dari objek yang dilihat. Jadi,

DzatYangMaha Pencipta, walapun Dia Hidup lagi Ada, namun tidak

menyerupa dzat-dzat selain-Nya. Demikian juga sifat Dzat-Nya, tidak

menyerupai sifat-sifat lainnya. Keterangan tarnbahan mengenai akan

dipaparkan dalam bab "Dan adalah Arsy-Nya di atas air." (Qs. Huud

[1 1]: 7)

Al Baihaqi dalam kttab Al Asma'wa Ash-Shifatberkata,"Kata
as-samii' artinya yang merniliki pendengaran yang dengannya

diketalruilah hal-hal yang didengar. Sedangkan al bashiir adalahyang

raemiliki penglihatan yang dengannya diketahuilah hal-hal yang

dilihat. Masing-masing kata tersebut bagi Yang Maha Pencipta adalah

sifat Dzat-Nya. Ayatrnya telah menyatakan demikian, dan hadits-hadits

Dab ini merupakan sanggahan terhadap orang yang menyatakan bahwa
'4'* bermakna Maha Mengetahui."

Kemudian dia mengemukakan hadits Abu Hurairah yang

Siriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad kuat yang memenuhi

iriteria Muslim dari riwayat Abu Musa, Ab !t'J?: 4?: ,;7"; ,4 ,f
J <Ubl / er;r;ti t)i? oie;U3rr og ,Sus'i.ti n,-ti,3:A'p: *h,
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j&kl'#-t <(#. W t g lrr ir5 , jW ag (Dari Abu Hurairah, "Alet

melihat Rasulullah SAW membacanya -yakni firman Allah,

'sesungguhnya Allah menyuruh knmu menyampaikan amanat kepada

yang berhak mmerimanya -hingga firman-Nya- Maha Mendengar

lagi Maha Melihat'- seraya beliau menempatkan kedua jarinya"')

Abu Yunus berkata, "seraya Abu Hurairah menempatkan ibu

jarinya pada telinganya dan jari telunjuknya pada matanya."

Al Baihaqi berkata, "Isyarat ini memaksudkan kepastian

penetapan mendengar dan melihat bagi Allah dengan menerangkan

posisinya pada manusia. Maksudnya, Allah memiliki pendengaran dan

penglihatan, jadi maksudnya bukan ilmu (mengetahui). Jika memang

de,mikian tentunya dia mengisyaratkan kepada hati, karena hati

merupakan tempat ilmu. Itu juga tidak memaksudkan anggota tubuh,

karena Allah Maha Suci dari menyerupai para makhluk-"

setelah itu dia mengemukakan hadits pendukung untuk hadits

Abu Hurairah dari hadits Uqbatr bin Amir, *V?ot rt; l' 
'J?i'd''t

e-:+ u.J$$L .U.U vr;';t2=r4t ib Ji{';r: <e*" mendengar

Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, "sesungguhnya Tuhan kita

Maha ltfendengar lagi Maha Melihat," seraya beliau menuniuk kedua

matanya). Sanad-nya hasan. Dalam bab "Dan supaya knmu diasuh di

bawah pengawasan-Ku." (Qs. Thaahaa p$: 39) akan dikemukakao

hadits, ;?i]j-jtor L1 lSr"rngguhnya Allah buknnlah vang bua

sebelah) seraya beliau menunjuk matanya.

Disebutkan dalam kitab shahih Muslim dari Abu Hurair&

secara marfit','J!:; "4#-|>fi &,ii:t €t* il,le.r iir i
(sesungguhnya Atlah tidak melihot kepada bentuk dan harta l@lia,

al<an tetapi melihot kepada hati ftalian). Sedangkan.dalam hadits Ah
Jurai Al Hujaimi s€cara marfii' disebutkan , ;'€-V og 'e la:;i
'Ai $l.kt'rEi ,t;#. W- gti. <a"nwa seorang lelaki dari kolango

l
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orang-orang sebelum kalian mengenalcan dua pakaian lalu

menyombongknn diri dengannya, lalu Allah melihat kepadanya lalu

memurlcainya). Pada pembahasan tentang pakaian telah dikemukakan

hadits Ibnu Umar secara marrtt', i#'J.f ? U Jiht tU-} (Allah

tidak alran melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya karena

sombong). Sedangkan dalam surah Aali Imraan ayat77 disebutkan, I!
',6 

lt.}jii- (Dan tidak akan melihat kepada mereka). Dalam bacaan

shalat disebutkan ,e:r-oi i,J, Xlr '* (Allah mendengar orang yang

memuji-Nya). Sanad-nya shahih dan disepakati ke-shahih-annya,

bahwa ditetapkan pensyariatannya dalam shalat'

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan empat hadits,

yaitu:

Pertama, f 
"Fl ;;JZ\i',5'6 <dt A'masy mengatakan dari

Tamim). Maksudny4 Ubnu Salamah Al Kufi', tabiin kecil, dinilai

tsiqah oleh Ibnu Ma'in. Haditsnya tersebut diriwayatkan secara

maushul oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan redaksi yang

disebutkan di sini. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majatr dari riwayat

Abu Ubaidah bin Ma'an, dari Al A'masy dengan redaksi, ,!s$ (Maha

Szci) dan redaksinya lebih lengkap. Tamim ini tidak mempunyai

riwayat dari Urwatr dalam h'rtab Ash-Shahihain selain hadits ini, dan

yang lainnya diriwayatkan oleh Muslim.

Ibnu At-Tin berkata, "Perkataan Imam Bukhari, 3ii,1i 
',5'6 

@t

A'masy mengatakan) adalahmursal, kare,na dia tidak pernah berjumpa

dengannya."

Syaikh Abu Al Hasan berkat4 "Kardna itulah dia tidak

menyebutkarurya dalam tafsir surah Al Mujaadilah."

Penyebutan mursal bertentangan, karena dalam krtab Ash-

Shahih terdapat banyak hadits mu'allaq yang tidak disebutkan dalaq

penafsiran ayat yarng terkait dengannya.
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'crt}*\i',Ab g t (P enden gar an-Ny a m e liputi s emua s uar a).

Dalam riwayat Abu lJbaidah bin Ma'an disebutkan,|# $ lSegAo

s e s uatu) sebagai ganti redaks i,'o(tb\i (S emu a suar a).

Ibnu Baththal berkata, 'Maka ucapan Aisyah, g* adalah'!j'>1

(mencapai), karena yang disifati dengan keluasan cakupan bisa juga

disifati dengan kesanpitan cakupan, dan itu termasuk sifat-sifat fisik

sehingga hanrs dipalingkan dari zhahimya. Selain itu, hadits ini

menunjukkan pemyataan bahwa Allah memiliki pendengaran.

Demikian juga penyebutan pendengaran dalam hadits yang

diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa secara marfu', 'i't-ilt iJ.V

{*i. *,ii J *i'o6b W7\1i*,s (Hijabnya adalah cahaya,

s e andainy a Atlah menyingkapkanny a, nis cay a p ermuknan w aj ahnya

akan membakar semua yang dij angkau oleh penglihatannya) -"

(*b re er,ru+ ,1, |.ih' iy,:. fr, ,4 ob A66}it SJit (Latu

Altah ta'ala menwrunlan kepada Nabi-Nya, "sesungguhnya Allah

telah mendengar perkataan yang memajuknn gugatan kepada kamu

tentang suaminya.') Demikian yang diriwayatkannya, dan

seiengkapnya diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya, setelah kata
'c'r:r>\i disebutkan, 'rlk *j #?ot ,p ltt J?: jtfr2,;;it o,Eu
*,-1i hr jtJ ,i:# J'4;.J,;i G ,y>#r yE e (seorang perempuan

penggugat datang l<epada Rasulullah SAW, dia berbicara kepada

beliau di samping rumah, alat tidak mendengar apa yang dia katakan,

lalu Allah menurunkan ayat ini).

Yang dimaksud dengan penafian ini adalah semua perkataan

itu, karena dalam riwayat Abu Ubaidah Ibnu Ma'n disebutkan, ;1.
'Fi,d'*et$ri),#'s{t'ibt;. P ,*t,qit *r)" iY !::1'
d?b errr'#$ A .f 6t,,* ,;y;.'i'oi;t grg (sungguh atat

mendengar perkataan Khaulah binti Tsa'labah, dan sebagian tidaL

J

438 - TAEIITL EAARI



jelas bagilcu, saat itu dia mengeluhkan suaminya dan dia berkata,
"Dia telah menghabiskan masa mudala dan aht hamparkan perutlcu

untuknya, hingga ketika aht sudah tua dan tidak lagi dapat

mempunyai anak, dia men-zhihar-lat). Tidak lama kemudian hingga

Jibril turun membawakan ayat-ayat ini, )UlW ,lt ,li tirr i-y; :ri

i' , ;i*,ft $\:: {S"t"nggphnya Allah telah mendengar perkataan

yang memajulwn gugatan kepada lmmu tentang suaminya, dan

mengadukan [halnyal kqada Allah).

Ini adalah riwayat paling shahih mengenai kisah perempuan

yang mengajukan gugatan tentang suaminya beserta penyebutan

namanya.

Abu Daud meriwayatkan dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban,
dari jalur Yusuf bin Abdillah bin Sallam, dari Khaulatr binti Malik bin
Tsa'labalr, dia berkata: .r4&)t'i.',r:tt q"j} e;$ lSuamilcu, Aus bin

Ash-Shamit, men-zhihar-ht). hi diartikan batrwa kemungkinan

namanya dikecilkan jika riwayat ini terpeliharq lalu pada riwayat
lainnya dinisbatkan kepada kakeknya. Riwayat-riwayat itu
menguatkan redaksi yang pertama. Dalam riwayat Mursal Muhammad

bin Ka'b Al Qurthubi yaog dinukil oleh Ath-Thabarani disebutkan
bahwa Khaulah binti Tsa'labah, isterinya Aus bin Ash-Shami1,

suaminya berkata kepadaryra, ;t ;*[J-',rb $t (Engkau bagifu adalah

s eperti punggung ibulat).

Ibnu Mardawaih menukil dari jalur Sa'id bin Basyir, dari

Qatadah, dari Anas, bahwa Aus bin Ash-Shamit men-zhihar isterinya,
Khaulalr binti Tsa'labah. Dia juga menukil dari riwayat Mursal Abn
Al Aliyalr, ,f ,i",jti ,ibil tb :U\ib hr|r-s ilt ut'ztVU6

;l -d;f,',* *t ,Jui ,ie (Khautah binti Dutaih diperisteri oteh

seorang lelaki dari golongan Anshar yang berperangai buruk, lalu dia
nenentangnya dalam suatu hal, maka lelaki itu mengatakan
kqadanya, "Englcau bagifu adalah seperti pnggung ibuht.')

Er
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Abu Daud menukil riwayat Hammad bin Salamah dari

Hisyam, dari Urwah, dari ayatrny4 bafuwa Jamilatr isterinya Aus bin

Ash-Shamit. Hadits ini diriwayatkan juga secara maushul dari jalur

lainnya dari Aisyah. Riwayat yarlg mursal lebih kuat. selain itu, Ibnu

Mardawaih menukil dari riwayat Ismail bin Ayyasy, dari Hisyam, dari

ayahny4 dari Aus bin Ash-Shamit, yakni hadits tentang men-zhihar

isterinya. Riwayat Ismail dari orang-orang Hijaz adalah riwayat yang

lemah, dan ini termasuk salah satunya. Jika terpelihara, maka yang

dimaksud dengan ;4t"r tt f ftt';r-b (tentang Aus bin Ash-Shamit)

adalah me,ngenai kisah Aus, bukan berarti bahwa Urwan

membawakannya dari Aus, sehingga riwayat ini mursal seperti

riwayat yang terpelihara. Jika periwayatnya hafal bahwa perempuan

itu memang Jamilah, kemungkinannya bahwa itu adalah julukannya.

Riwayat yang dnukil oleh An-Naqqash dalam tafsirnya

dengan sanad )tang dha'if hingga Asy-Sya'bi, dia berkata,

'?erempuan yarg mengajukan gugatan tentang suaminya adalah

Khaulah binti Ash-Shamit, ibunya adalah Mu'adzah, budak

perempuan Abdullatr bin LIbai, yang berkenaan dengannya diturunkan

ayat33 surah An-Nuur, :V, &"6t#t tir-Su 15 (Danianganlah kamu

p alrs a budak-budak w anit amu untuk mel alcukan p el aanran)."

Perkataan, "binti Ash-Sharnif' adalah keliru, karena Ash-

Shamit adalah ayah suaminya, sebagaimana yang telah diuraikan-

Kemungkinannya ada catatan yang terluputkan dariny4 lagi pula

penamaim ibwrya janggal. Keterangan mengenai hal-hal yang terkait

dengan zhihar telah dipapakan pada pembahasan tentang nikah.

Kedua, Hadits Abu Musa. Penjelasan redaksi hadits ini telah

dipaparkan pada pembahasan te,lrtang doa.

Redaksi t:t--i$t de,ngan harakat fathah pada huruf Da', yakni

t#i @ersikap ramahlal). Ibnu At-Tin menceritakan batrwa dalm

suatu riwayat disebutkan dengan harakat knsrah pada hunrf ba'(yakui
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t;3\,nirmun dalam kitab-kitab para ahli bahasa dan sebagian kitab-

kitab hadits dicantumkan dengan harakat fathah."

Ll"*t tt*,-s I i(I# (Karena sesungguhnya kalian tidak

menyeru Dzat yang tuli ...). Al Karmani berkata, "seandainya redaksi

riwayatnya adalah, sJ'bi ltt|*1 o;U I (kalian tidak menyeru Dzat

yang tuli dan tidak pula buta), maka lebih jelas hubungannya. Namun

karena yang tidak ada bagaikan yang buta karena tidak terlihat,

ditepiskanlah kelazimannya agar lebih mendalam dan lebih mencakup,

dan ditarnbahkan pula, 8l (dekat). Sebab yang jauh, walaupun dapat

mendengar dan melihat, tapi karena letaknya yang jauh kadang tidak

dapat mendengar dan melihat. Maksudnya, ini bukan dekatnya jarak,

karena Allah Maha Suci dari itu. Hubungannya dengan yang gaib

cukup jelas dengan adanya larangan mengeraskan suara."

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menafikan fhktor

penghalang pendengaran dan penghalang penglihatan, serta

menetapkan bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Melihat lagi Maha

Dekat. hi menyebabkan tidak sahnya kebalikan dari sifat-sifat

tersebut bagr-Nya."

Kemudian redaksi di bagian akhir hadits ini, tj-j':111 ,Swl\f

(Atau beliau berkata, *Maukah alat menunjukkanmu.") Irri adalah

keraguan dari periwayat, yakni apakah beliau berkata, F i. yt * S-

t,,.
(Wahai Abdullah bin Qais) ataukah beliau berkat4 ALJii 1l (Maukah

aht menunjukkanmu).Kemudian kalimat 1 setelah Aii'i, Vut"i dengan

sisa berita tersebut. Imam Bukhari telah menyebutkannya pada

pembatrasan tentang doa dalam bab bila mendaki bukit. Dia

mengemukakan hadits ini dengan sanadini juga dan menyebutkan, If

iu, rl ,f rt J? r sibjr iB 'n'f e lS ,i''ctiil luour,oh enstrau

afu tunjukkan suatu kalimat yang merupakan salah satu

perbendaharaan surga? [Yain] Laa fuaula wa laa Erwwata illaa
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billaah ltidak ada daya dan lcelamtan kecuali dengan [kehendakJ
Attahl).

Kaiga, hadits Abdullah bin Amar, bahwa Abu Bakar Ash-

Shiddiq berkata, iO; nyO i, li,t 6- (Wahai Rasulullah, ajarilah aku

suatu doa).Di bagran akhir pembahasan tentang sifat shalat dan pada

pembatrasan tentang doa telah dikemukakan beserta penjelasannya

dan orang yang menetapkannya dari riwayat Abdullah bin Amr dari

Abu Bakar Ash-Shiddiq sehingga memasukkannya ke dalam Musnad

Abu Bakar.

Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa kesesuaiannya dengan

judul ini, batrwa doa Abu Bakar setelah Nabi SAW mengajarkan

kepadanya menunjukkan bahwa Allah Maha Mendengar doanya dan

mengganjarnya.

Yang lain berkata, "Hadits Abu Bakar tidak sesuai dengan

judulny4 karena di dalamnya tidak menyebutkan sifat mendengar dan

melihat, tapi hanya menyebutkan kelazimannya dilihat dari segi

balrwa manfaat doa adalatr pengabulan yang dimohon untuk apayar;.g

dimohonkan. Seandainya bukan karena pendengaran Allah yang

meliputi yang rahasia sebagaimana meliputi yang nyata, tentulah tidak

akan tercapai manfaat doa, atau harus dibatasi bagi orang yang

mengeraskan doanya." Demikian pendapat yang dikemukakan oleh

Ibnu Al Munir.

Al Karmani berkata, "Karena sebagian dosa merupakan hal

yang dapat didengar dan sebagiannya merupakan hal yang dapat

dilihat, maka tidak akan terjadi pengampunannya kecuali setelah

adanya pendengaran dan penglihatan."

Catatan

Yang masyhur dalam banyak riwayat menggunakan redaksi,

fy;!: } (kezhaliman yang banyak) dengan hwuf lsa', sedangkm

I,{
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dalam riwayat Al Qabisi dengan huruf ba '.

Keempat, 6:r'+"ji:;, ?:ri ilr Lt :Jut r;.vtiri-It *" l"f bt.

:'r ZV \ls (Sesungguhnya Jibrit mendatangiku, dia berkata,

"sesungguhnya Allah telah mendengar perkntaan kaummu dan apa

jawaban mereka terhadapmlz.") Demikian kadar yang disebutkan di

sini secara ringkas. Imam Bukhali telatr mengemukakannya secara

lengkap pada pembahasan tentang permulaan ciptaan, dan

penjelasannya juga telatr dipaparkan di sana. Maksudnya di sini adalatt

redaksi, 'e-,' i-i 3lr'ol ls"tungguhnya Allah telah mendengar) dm

redaksi, |fl; t\\tG (Dan apa yang mereka sangkalkan terhadapmu).

Maksudnya, jawaban yang mereka berikan kepadamu. Mungkin juga

maksudnya adalah penolakan mereka terhadap apa yarug diserukan

kepada mereka. Maksudnya, tauhid, setelah sebelumnya mereka

menerima.

Al Karmani berkata, "Yang dimaksud dari hadits-hadits ini

adalah penetapan sifat mendengil dan melihat. Keduanya adalah sifat

qadiim di antara sifat-sifat Dzat, dan ketika terjadinya yang didengar

dan yang dilihat maka terjadilah keterkaitan. Sedangkan golongan

Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah Maha Mendengar, Dia

mendengar setiap yang didengar, dan Maha Melihat, Dia melihat

setiap yang dilihat. Mereka mengklaim bahwa itu adalah dua sifat

yang baru. Namun konteks ayat dan hadits membantah mereka. Hanya

Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk."

10. Firman Allah, ':$t $ p'Kotokoolah,'Diayang berkuasa'."

(Qs. Al An'aam [6]: 65)

*;t # \, * lnt J?., ,stS :Jtt'or,t-lt l' + / /rL *

,
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,;,rit nr;ilt'#J-* qt ir\i ei;u. 91yi'^;a*l S;;.

;Ja.'"i ;h/t ?'a 9;.s; g'ii i\u,iLl V ti\,'J'i

;atk-i; ,$r-,li ,atrti'$e?, ,:a;",.a'pi 4g;
ot gi .=;it?>G uli ,*i ri';r;t ,3,o1 'ti y.fr'&i

b0 eri ,ya G d.rt -?:;:-t ;-;li v, ;; Uk
!t( i ,),ii;-, ;;r:iu -€ii *Gi evi q) e 1i :Ju-

- q;i*q d6) e) G C';rtrt& d ot*+i * e
'+'pt 

Ar:ttt, e ,;kti -bt) eri,ye ;:Ju\1
Y' *1'"ntk

7390. Dari Jabir bin Abdillah As-Salami, dia berkata:

Rasulullah SAW mengajari istiltraratr kepada para sahabatrya untuk

segala unsan sebagaimana beliau mengajarkan surah Al Qur'an
kepada mereka. Beliau bersabda, "Apabila seseorang di antara

kalian berrencana mengerjalan sesuatu, maka hendalcnya melahtknn

shalat dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian hendaklah

mengucaplmn,'Allaahumma innii astakhiiruka bi'ilmika, wa

astaqdiruka biqudratika, wa as'aluka min fadhlika, fainnaka taqdint

wa laa aqdiru, wa ta'lamu wa laa a'lamu, wa anta allaamul ghuyuub.

Allaahumma in lamta ta'lamu amna haadzal amra -lalu sebutkan

maksudnya- khairon lii fii aajili amrii wa aajilihi 
-atau 

beliau

mengatakan, fii diinii wa ma'aasyii wa aaqibati amrii- faqdurhu lii
wa yassir liii tsurnma baarik lii fiihi. Allaahumma inkunta ta'lamu

anna haadzal amra syatrun Ui rti diinii wa ma'aasyii wa aaqibati

amrii 
-atau 

beliau mengatakan, fii aajili amrii wa aajilihi-
fashriJhu annii, waqdur lii ol khaira haitsu kaana, tsumma radhdhinii

bihi. (Ya Alloh, sesungguhnya alat meminta pilihan yang tepat

lrepada-Mu dengen ilrnu pengetahuan-Mu, aku memohon kemampuan
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kepada-Mu [untuk mengatasi persoalanhtJ dengan kernahalamsaan-

Mu, dan aht mohon kepada-Mu dari anugerah-Mu, sesungguhnya

Englrau Maha Kuasa, sedang aht tidak htasa, Engkau mengetahui,

sedang alu tidak mengetahui, dan Engkau adalah Yang Maha

Mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui

bahwa urusan lni -lalu sebutkan maksudnya- baik untuk dunialat

atau akhiratht 
-atau beliau mengatakan, dalam agamalw dan

kehidupanku serta akibatnya terhadap diriku-, maka

tetapkanlah itu untukku, mudahkan jalannya, kemudian

berlahilah aht padanya. Ya Allah, apabila Engknu mengetahui

bahwa persoalan ini buruk bagilru dalam agamaht, dan kehidupanlcu

serta akibatnya terhadap dirilil -atau beliau mengatakan, bagr

duniaht dan akhiratfu-, maka singkirkan persoalan tersebut darilat,

dan tetapkanlah kebaikan untul<ku di mana saja kebaikan itu berada,

kemudian jadikanlah ahr rela dengannya)'."

Keterangan Hadits

(Bab Firman Allah, "Katakanlah, 'Dia yang berlatasa'. ') Ibnu

Baththal berkata, "Kata al qudrah ftekuasaan) termasuk sifat-sifat

Dzat."

Dalam bab firman Allah, "Sesungguhnya Allah Dialah Maha

Pemberi rezeki", telatr dikemukakan bahwa kata al quwwah dan al
qudrah bermakna sama. Sebelumnya juga telah dikemukakan

pendapat-pendapat mengenai hal itu.

Hadits bab ini telah dikernukakan pada pembahasan tentang

shalat malam dan pada penrbahasan tentang doa dari dua jalur dari

Abdurrahman bin Abi Al Mawali.

Uri,jo.'!)fiij (Alat memohon kemampuan kepada-Mu [untuk

mmgatasi persoalanlatJ dengan kemahalatasaan-Mu). Huruf bc'di sini

berfungsi untuk isti'anah (partikel bantuan) ata,u qasam (sumpah) atau
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isti'thaf (menyambung). Maknanya, Aku memohon kepada-Mu agar

menjadikan aku memiliki kernampuan terhadap hal yang dicari.

i|Sti lfetapkanlah itu). redaksi ini disebutkan dengan harakat

dhammah pada huruf dal, dan boleh juga dengan harakat kasrah

(i]+iti), artinya laksanakanlah untukku.

,*)i (Danjadikanlah alat rela). Maksudny4 jadikanlah aku

rela dengan itu sehingga aku tidak menyesal karena telah

mengupayakannya dan tidak menyesali kejadianny4 karena aku tidak
mengetahui akibatnya walaupun aku merasa rela ketika
mengupayakannya

,. D .* )4;"'-t (Lalu dia menyebutknn maksudnya). Dalam riwayat

Khalid Ot **rad disebutk an, .'t--'H oG J 
^Jr.5 (Lalu dia

"#-'j 
1X"*rdian dia hendalcnya mengucapkan). Secara

teksfual, doa tersebut diucapkan setelah selesai shalat. Tapi mungkin
juga urutannya berdasarkan dzikir-dzikir shalat dan doanya, sehingga

doa ini diucapkan setelah selesai shalat sebelum salam. Keterangan
mengenai semua pelajarannya telah dipaparkan pada pembahasan

te,ntang doa.

11. Yang Membolak Balikkan Ilati, dan Firman Allah, igAl'&t
"et6Jt "D&n (begitu pula) Kami memalingkan hati dan

penglihatan mereka" (Qs. Al Anraam [6]: 110)

:i-bJj-'n-,i ;r.\t 'j6 l' **
.q'tUiJl ,-Jf,:J

Y *Utott6 3i
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7391. Dari Abdullah, dia berkat4 'I(ebanyakan sumpah Nabi

SAW menggunakan redaksi, 'Sunggung, demi Dzat yang membolak

balilrknn hati'."

Keteranean Hadits

(Bab Yang membolak balikkan hati, dan firman Allah, "Dan

[begitu pulal Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka.') Ar-
Raghib berkata, "Kalimat taqliib asy- sy aii' (membalik sesuatu) adalah

merubah sesuatu dari suatu kondisi kepada kondisi lainnya. Kata at-

taqliib artinya berubah. Sedangkan kalimat , yuqallib allah al quluuba

wal bashaa'ira artinya Allah merubah hati dan pandangan dari satu

pandangan (pikiran) kepada pandangan lainnya."

Al Karmani berkata, "Mungkin malcna muqallib adalah bahwa

Allah menjadi hati sebagai yang dibolak balik, namun habitat

penggunaanlya berpangkal darinya. Dapat disimpulkan darinya

bahwa perangai hati, seperti kehendak dan sebagainya adalah ciptaan

Allah, dan itu termasuk sifat-sifat perbuatan dan kembalinya kepada

kekuasaan."

Penjelasan hadits Ibnu Umar yang disebutkan dalam bab ini
telah dikemukakan pada pembahasan tentang sumpah dart nadzar,

demikian juga ayatrya. Dari keduanya disimpulkan, bahwa karakter

hati berupa kehendak dan sebagainya terjadi karena diciptakan Allah.

hi digunakan sebagai dalil bagr kalangan yang membolehkan

menamai Allah dengan nama yang ditetapkan dalam hadits ini
walaupun tidak mutawatir, dan bolehnya membentuk nama unfuk

Allah dari perbuatan yang ditetapkan. Pembahasan tentang hal ini
telah dipaparkan saat mernbahas asma'ul husna pada pembahasan

tentang doa.

Makna redaksi $-il';itt (Dan [begttu pulal Kami

memalingkan hati mereka) adalatr, merubah-rubahnya sesuai dengan
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kehendak Kami, sebagaimana yang telah dijelaskan. Golongan
Mu'tazilah mengatakan batrwa maknanya adalah, Kami membiarkan
hati mereka demikian sehingga mereka tidak beriman. Jadi, maknanya
berdasarkan pengertian ini adalah, kami membiarkan mereka dan apa

yang mereka pilih untuk diri mereka. Namun sebenarnya bukan ini
makna at-taqliib menurut bahasa Arab. Lagi pula Allah menyatakan
kesendirian-Nya dalam hal ini, dan tidak ada keikutsertaan yang lain
dalam hal ini, sehingga kata ath+hab'u tidak bisa ditafsirkan dengan

membiarkan atau meninggalkan. Makna ath-thab'z menurut Ahlus
sunnah adalah menciptakan kekufuran di dalam hati orang kafir dan

berkelanjutannya di atas kekufuran hingga meninggal. Jadi, makna

hadits ini adalah, Allah membolak balikkan hati para hamba-Nya
sesuai dengan kehendak-Nya, tidak ada sesuatu pun yang
menghalangi-Nya, dan tidak dapat dijangkau oleh kehendak apa pun.

Al Baidhawi berkata,'?enisbatakan membolak-balikkan hati
kepada Allah mengesankan bahwa Allah menguasai hati para hamba-
Nya dan tidak menyerahkannya kepada makhluk-Nya. Sedangkan doa

Nabi SAW,tu:) # # a y,#t'iii6-(Wahai Dzat yang

membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatilil dalam agama-Mu)
mengisyaratkan bahwa cakupan ifu meliputi seluruh harnba, termasuk
para nabi. Ini menepis asumsi orang yang menduga bahwa para nabi
dikecualikan dalam hal ini. Beliau menyebutkan dirinya secara khusus

sebagai bentuk pemberitahuan, bahwa dirinya yang suci pun sangat

butuh perlindungan dari Allah, apalagi orang lain tentu lebih
membutuhkan itu."

12. Allah Memiliki Sembilan Puluh Sembilan Nama

.]:l-'ur 'jr -^;*ar Jy,ir si lt(L u.t Jtl
,

Ibnu Abbas berkatq *Dzul Jalal (Yang mempunyai
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kebesaran), al jalaal adalah al azahamaft (keagungan), sedangkan a/
barr ffang Melimpatrkan kebaikan) adalatr al lathif (Yang Maha

Halus)."

'-C- ',. 

!.Lt :J;s p3 rlLl;llt .* ]nt Jt-r'of i;} ,fj *
,tdi:rZ;, S-;:>tA;1 i a+4,ttuvr,;t i#.:

,,i. ...ol;b+:

7392. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya Allah memiliki sembilan pulu,h sembilan nama,

seratus latrang satu, siapa yang menjaganya maka dia masuk surga."

Afus h ain aahu arnrry a kami menj aganya.

Keterangan Hadits

(Bab Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama). Dalam
bab ini Imam Bulfiari mengemukakan hadits Abu Hurairatr, batrwa

Allah memiliki sembilan puluh sernbilan nimra. Penjelasannya telah

dikemukakan pada pembatrasan tentang doa, juga keterangan tentang

orang yang meriwayatkannya dengan redaksi yang dicantumkan

dalam judulnya.

';Ur )#t j ,ur|'u.r ,5,6 (Ibnu Abbas berkata, "Dzul Jalal

[Yang mempunyai kebesaranJ, al jalaal adalah al azahamah

[keagunganJ). Dalam riwayat Al Kusymihani dicantumkan dengan

redaksi, p=-+i'. Berdasarkan redaksi pertama, berarti itu adalah

rnenafsirkan Jy;rir dengan a;Uit (keagungan), sedangkan menurut

redaksi kedu4 berarti itu adalah penafsiran dari $lail Jl.

f; nt ijr 
tSt 

lSeaangtwn al barr [Yang Melimpahkan kebailmnJ
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adalah al lathif fYang Maha HalusJ). tri adala]r penafsiran Ibnu

Abbas. Penjelasannya telah dikemukakan dalam tafsir surah Ath-
Thuur.

f, ',..! (nama). Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah

pen.Imaan, karena tidak ada pengertiannya untuk bilangan tersebut

dan Allatr memiliki banyak n:tma selain ini.

o_ihi, it:o ^ 2-i (Afuhainaahu artinya kami menj aganya).

Penjelasan tentang ini dan makra kata al ifoshaa' serta keterangan

tentang perbedaan pendapat seputar ini telah dipaparkan pada

pembahasan tentang doa.

AI Ashili berkata, "Meng-ifushaa' nama-nama artinya
mengamalkannyq bukan menghitungnya dan menghafalkannya.

Karena sekadar menghitung dan menghafalkannya bisa juga dilakukan
oleh orang kafir dan orang munafik, sebagaimana yafig disebutkan

dalam hadits tentang kaum Khawanj yang membaca Al Qur'an namun

tidak melewati kerongkongan mereka."

Ibnu Baththal berkat4 "Al lfushaa'dilakukan dengan perkataan

dan perbuatan. Bentuk perbuatarutya adalah Allah memiliki nama-

nama yang dikhususkan bagi-Nya, seperti Al Abad (Yang Maha Esa),

Al Muta'aal (fnng Maha Tinggr), Al Qadiir (Yang Maha Kuasa) dan

sebagainya. ini harus diakui. Allah juga memiliki nama-nama yang

dianjurkan untuk mengikuti makna-maknanya, seperti Ar-Rahiim
(Yang Maha Pengasih), Al Kariim (Yang Maha Pemurah), Al Afuww
(Yang Maha Pemaafl dan sebagainya, maka hamba dianjurkan untuk
menyandang makna-maknanya agar bisa memenuhi hak
pengamalannyq sehingga dengan demikian terpenuhinya al ifushaa' al
amali (yang berupa perbuatan). Tindakan memelihara secara verbal
bisa dicapai dengan cira menghimpun, menghafal dan berdoa

dengannya. Walaupun untuk menghitung dan menghafalnya bisa juga

dilakukan oleh non muhnin, namun orang mukrnin memiliki
kelebihan de,ngan keimanan dan pengarnalannya."
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Ibnu Abi Hatim dalam kttab Ar-Radd ala Al Jahmiyyah

berkata, 'Nu'aim bin Hammad menyebutkan bahwa kaum jahmiyyah

berkat4 'Sesungguhnya nama-nama Allah adalah makhluk, karena

nama bukanlah yang dinamai'. Mereka juga mengklaim batrwa Allatt

ada ketika nama-n:Ima ini belum ada, kemudian Allah

menciptakannya kemudian menamai dengannya. Maka kami katakan

kepada mereka, bahwa Allah berfirman dalam surah Al A'laa ayat l,

,-ilti et: et { $uci*anlah nama Tuhanmu Yang Paling Tinggi),

dan berfirman dalam surah Yuunus ayat 3, b:r#tt t6 io' jd;i 1r""g

demikian itulah Allah, Tuhan kamu, mala sembahlah Dia). Allah

memberitahukan bahwa Dialah sesembahan, dan firman-Nya ini
menunjukkan nama-Nya yang menunjukkan kepada Diri-Nya. Karena

itu, orang yang menyatakan bahwa nama Allah adalah maktrluk,

berarti dia telah menyatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi-Nya

untuk mensucikan makhluk."

Dinukil dari Ishaq bin Rahawaih mengenai kaum Jahmiyah,

bahwa Jahm pernah berkata, "Seandainya aku mengatakan bahwa

Allah memiliki 99 nam4berarti aku menyembah 99 tuhan."

Ishaq berkata, 'Maka kami katakan kepada mereka,

'Sesungguhnya Allah telah memerintahkan para hamba-Nya untuk

berdoa dengan nama-nama-Nya itu. Allatr berfirman dalam surah Al
A'raaf ayat 180, t4.t Li\t|.pjr ir.-,li i1 @aWo milik Allah asma-ul

husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma'ul

husna itu). Al Asmaa' adalah bentuk jamak, minimalnya tig4 dan

tidak ada bedanya kelebihan dari tiga dan kelebihan dari 99 (tetap

disebut jamak)'."
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13. Berdoa dan Memohon Perlindungan dengan Menggunakan
Nama-nama Allah

'"tt;i'*f ie fi,iG'{r;a\t *Utf ;;-; erl *
.. t . ,. - o o,J..o- g- ' '.: o7 to 'o.?1

*+ c-a-bi ,5tt ,\J\ :JiJJ ,>lrt ,l)\i *" -riLa. 
^ iz,.=V

t 
,. , aL:; tib,-io ,Wrl'\f., ,q "j;ru ,f ?-Ut ol ,^Iif 'd,')

.J-Jfa'jjtv,*.'*
. !.r.t I c, .c , ., !, .c., c. ,7.'.t1, ,o tc- , : z )ttrz

f ol? ,1., ,f )# f drr r., f Lpt ,J. _p.s (J!^r &{rr

ie-;'t'; ;r1;r,l,"tri:k it, ;;':3tr.p);a\t * dt
,1. \, ?, ) 4,, , l.c.t I c. of c. c . o. ), o,t .,* d)t dt? e, f orro €.., rf y..t f * f !, * f

ir,**U,,f i;:; CV )*- * ot;;.rit1r, *i
'*i,11

7393. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Apabila seseorang dari kalian mendatangi tempat tidurnya, maka

hendaklah mengibaskannya ujung bagran dalam pakaiannya tiga kali,
dan hendaklah membaca, 'Bismilu rabbi wadha'tu janbii wa bikn

arfa'uhu. In amsaha nafsii f"Shfi, lahaa, wa in arsaltahaa

fafufazhhaa bimaa tafufazhu bihii ibaadakash shaalifuiin (dengan

menyebut nama-Mu wahai Tuhanlat, aku meletakkan lambunglu, dan

dengan-Mu alu mengangkatnya. Bila Engknu menahan rohleu

[mematilrnnnyaJ, maka ampunilah ia, dan bila Engkau

melepaslrannya maka jagalah dia dengan penjagaan yang dengannya

Englcau menjaga para hamba-Muyang shalih)'."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Yahya dan Bisyr bin Al
Mufadhdhal dari Ubaidullatr, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi
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,Jv ytrt dL.a:f sy*: *ht * 4t ors :JG *"-- *
';. a?It q$ !:;;;i,JG .>i tiy, .'o'11r, Gl l#t,4i

.)';Ar Ay ecf c

SAW. Zvhair, Abu Dhamratr dan Ismail bin Zakariyah menambahkan

dari Ilbaidullah, dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ajlan dari Sa'id, dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW.

7394. Dari Hudzaifah, dia berkat4 "Apabiia Nabi SAW

beranjak ke tempat tidumy4 beliau mengucapkan, 'Allaahumma

bismila ahyaa wa amuut (1ta Allah, dengan menyebut nama-Mu alan

hidup dan alcu mati)'. Dan apabila bangun beliau mengucapkan,

'Alfuamdu lillaahil ladzii afuaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin

nusyuur (segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan

kami setelah mematikan lmmi, dan kepada-Nya knm,i dikembalikan)'."

;'4;;*, ^ri ti1 *:t ,!L ht .A tolt 
ors ,JG \i gri c

€41^6r Gji :Jv u,;-,t tl! .Qi3'-'# cJr:r, 'iri &U'

):;3t ay uci t1'r;. t1t;*i

7395. Dari Abu Dzar, dia berk utu "'NuAila Nabi SAW

beranjak ke tempat tidurnya di malam hari, beliau mengucapkan,

'Bismila namuutu wa nafurua (dengan menyebut nama-Mu kami mati

dan knmi hidup)' . Dan apabila bangun beliau me,ngucapk an,'Alfuamdu

lillaahil ladzii afutaanaa ba'da maa antaatanaa wa ilaihin nusyuur

(segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah

mematilrnn kami, dan kepada-Nya lcnmi dikembaliknn)'."
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,Pt *aht * At ,S?, JG :Js tli:L\t ,*; t* u.t *
c:talntr U. ;;;:t,i' -r, ,i,.'d*i &'of ;$ 61€'Liiil
ilU- tU; Cd,cil.,lta_'ttf ip .a:,6 t:raSr &,

, .ti .: ..
.lJJl dtb=.i

7396. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabd4 "Apabila seseorang dari kalian ketika hendak menggauli
isterinya dia mengucapkan,'Bismillaahi, allaahumma janniibnasy
syaiithaana wajannibisy syaithaana maa razaqtanaa (dengan

menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkan knmi dari syetan dan
jauhkanlah syetan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami)'.
Malra sesungguhnya jika ditakdirkan mereka mendapat anak dari itu,
maka syetan tidak akan mendatangkan mudharatt kepadanya

selamanya."

,-L-'ri ,'& ;&) # \t .+ olt Ct- ,JG *c ;."ArG'*

i' p' ;>';ii 
^:i*sr',!;)t 

'-L'ri ri1 :Js .r:i;t *y
.;* A,p ftHrr'*1,., tiy, iS<i'kii

7397. Dari Adi bin Hatim, dia berkat4 "Aku bertanya kepada

Nabi SAW, aku berkata, 'Aku melepaskan anjing-anjingku yang
sudalr terlatih'. Beliau bersabda, 'Jika engkau melepaskan anjing-
anjingmu yang sudak terlatih dan engkau menyebut nama Allah, lalu
anjing-anjing itu menangkap (buruan) maka makanlah. Dan jika
engkau melontar panah hingga membunuhnya, maka makanlah' ."
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'i:^+ dr-a$ uOLtlnt J'i1t r;-r'io,Uu *,C f
rr!\t 

'i6 .y ?i,Arl' -' o't?"* qY't /:a.eiU I*.
.rls'rir fi"r p(

o-, t.1,,. f. ltrtc ..1,t.c" to'o1r,c'-tct,6/tt//ta
.,rcf, i ZiWl) U. t-Pt *: f )t * ,J "t^*-. &{u

' 
,rnr. Dari Aisyatr, *" o*uutu, :'M"r"ka berkata, 'wahai

Rasulullah, sesungguhnya di sini ada suatu kaum yang baru

meninggalkan kesyirikan, mereka membawa dagrng kepada kami

yang kami tidak tatru apakah mereka menyebut nama Allah pada

(penyembelihan)nya atau tidak'. Beliau bersabda, 'Sebutlah nama

Allah dan makanlah'."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad bin

Abdirrahman, Abdul AzizbinMuharnmad dan Usamah bin Hafsh.

'k ,##,*iilLl*'* dt ;*,iG;i"*
,rn .r* *"., dia berkata, 'T'{abi SA}V berkorban dua ekor

domba, beliau menyebut (nama Allah) dan bertakbir."

a | ? . a6.; i:" /'i;*i;r-i,i'*U'Vfr,7e *
"d'il-'l i: ,,sli ,i:* i"lt'J;"'oi ,t? er'; :Jui'*;

I' rt, Ullt
73400. Dari Jundab, bahwa dia menyaksikan Nabi SAW pada

hari Nahr (penyembelihan hewan korban), beliau shalat kemudian

berlrtrutbalr, lalu bersabda, "Barangsiapa menyembelih sebelum

shalat, maka hendahtya menyembelih hewan lain untuk

menggantilrannya, dan barangsiapa yang belum menyembelih maka
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hendaknya menyembelih dengan (menyebut) nama Allah."

t ::j-'t *h, * Ut Jv:Js t:i:r?nr or., ;,3 it ,f
:ilI -,Et r.i),G ,:rt ii ,i{s,riurt:r;tfi

74[l.Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, 'Nabi SAW UoruUar,

'Janganlah kalian bersumpah dengan (menyebut) bapak-bapak

lralian, barangsiapa yang bersumpah, maka hendalotya bersumpah

dengan (menyebut nama) Allah'."

Keteransan Hadits

(Bab memohon dan meminta perlindungan dengan

mmggunakan nama-nama Allah). Ibnu Baththal berkata" 'Maksud
judul ini adalah membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa a/
rsz (narrra) adalah al musamma (yffig dinamai), karena itulah maka

sah memohon perlindungan dengan nama Allah sebagaimana

mernohon perlindungan dengan Dzat-Nya. Sedangkan syubhat

golongan Qadariyah yang mereka kemukakan berkenaan dengan

berbilangnya nalna, maka dapat dijawab bahwa nama itu
disandangkan, dan maksudnya adalah yang dinamai. Hal itu seperti

yang telah kami paparkan. Nama diungkapkan dan maksudnya adalah

penamiuur, dan itulah yang dimaksud oleh hadits tentang nama-nama

Allah.

Dalam bab ini Imam Bukhari mengemukakan sernbilan hadits,

semuanya tentang tabamrk (mencari berkah) dengan nama Allah,
meminta dan memohon perlindungan dengannya, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah margenai ucapan (doa) sebelum

tidur. Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang di pada

pembalrasan te,ntang doa. Di dalamnya disebutkan, iili g; #u:
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'J:rt 
"!-') 

,r+ (Dengan menyebut nama-Mu wahai Tuhanlat, alat

meletaklran lambunglat, dan dengan-Mu alu mengangkatnya).

Ibnu Baththal berkata, '?eletalJcan dikaitkan dengan nama dan

pengangkatan dikaitkan dengan dzat. Ini menunjul&an bahwa yang

dimaksud dengan nama adalah dzat, dan dengan dzat itulalt

dimohonkan untuk pengangkatan dan peletali:kan, bukan dengan

lafazh."
c1-'.. t. t "

Aa:Jt z!;:et'abi$i (Maka dia hendalmya mengibaslcnnnya dengan

ujung Oogron aoU* pakaiannya). Kata ash-shanifah artinya ujung.

Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah ujung atau tepi, ada juga

yang mengatakan bahwa artinya adalah tepian atau sisi, ada pula yang

mengatakan bahwa artinya adalah pinggiran yang merumbai. Dalam

kitab An-Nihayah dtsebutkan, "tJjungnya yang di pinggirannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang doa telah

dikemukakan dengan redaksi, 9;tjl$r:s (bagian dalam kainnya). Yang

lebih tepat di sini, bahwa maksudnya adalah ujung bagran dalamnya.

Demikian hasil penggabungan dari kedua riwayatnya.

?fri or,i (Tiga trali). Demikian tambahan Malik dalam

riwayatnya yang maushul dan yang mursal. Abdullatr bin Umar

meriwayatkarlnya dengan harakat suhtn pada huruf ba'. Ad-

Daraquthni membedakan antara keduanya dalam riwayatnya dari A1

Uwaisi dari keduanya. Sementara Imam Bukhari membuang Abdullah

bin Umar Al Umari karena kelemahannya dan mencukupkan dengan

Malik. Pembahasan tentang bolehnya membuang yang lemah (dha'tfl

dan membatasinya dengan riwayat tsiqah bila keduanya sama-sama

berada dalam satu riwayat, telah dikemukakan pada pembahasan

tentang berpegang teguh denga Al Qur'an dan Sunnah' Tindakan

Imam Bukhari ini mengindikasikan boleh, namun tidak berarti ini

merupakan kebiasaannya. Sebab dia kadang membuangnya seperti

yang dilakukannya di sini, dan kadang menyertakan hadits pendukung
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tapi dengan menyebutkan julukanny4 Ibnu Fulan, seperti yang telah

dijelaskan di sana. Ini bisa dipadukan, batrwa dia membuangnya

sementara redaksi yang dikemukakannya dari sumber yang

dicukupkannya.

4'Pt! (Maka ampunilah ia). Padapembahasan tentang doa

dicantumkan dengan redaksi, 4,ii1.'6 (Maka rahmatilah dia).Ismail

bin Uyammah dari Sa'id Al Maqburi memadukan keduanya yang

dinukil oleh Al Muktrlish di bagian akhir pada permulaan pelajaran

yang dapat diambil dari hadits.

#J-i-ri1S (Hadits ini diriwayatlan juga oleh Yahya).

Maksudny4 Ibnu Sa'id Al Qaththan. Ilbaidullatr ini adalah lbnu Umar
Al Umari. Sa'id adalah Al Maqburi. Z'thaur adalah lbnu Muawiyah,

dan Abu Dhamrah adalah Anas bin Iyadh. Maksud dikemukakarmya

ini untuk menjelaskan pebedaan pada Sa'id Al Maqburi, apakah dia
meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah tanpa perantara ataukah

dengan perantara ayahnya. Keterangannya tentang orang yang

meriwayatkarmya semua sanad ini secara maushul telah dikemukakan

pada pembatrasan tentang doa.

Kedua dan Ketiga, hadits Hudzaifah dan hadits Abu Dzarr

mengenai bacaan sebelum tidur juga, di dalamnya disebutkan redaksi,
'o:i|i g1;l;ur"*:li qra Allah, d.engan menyebut nama-Mu alat hidup

dan aku mati). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan

tentang doa.

Keempat, hadits Ibnu Abbas mengenai bacaan sebelum

bersetubuh. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembatrasan tentang

nikah.

't-: : U,i*.')lJi-';:t rt 6 Mafa s es un g guhny a j i ka dit akdirknn

merelra mendapat anak dari rz). Maksudnya, jika telah ditakdirkan,

karena takdir adalah azali, tapi diungkapkan dengan bentuk mudhai'
kare,na pertaliannya.
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Kelima, hadits Adi tertang berburu. Penjelasannya telah

dipaparkan pada pembahasan tentang sembelihan.

Keenamrhadits Aisyah tentang perintah untuk menyebut nama

Allah ketika hendak makan. Penjelasannya juga telah dipaparkan pada

pembahasan tentang sembelihan.

*7t * ',F.'rb) A.$ (Hadits ini diriwayatlmn juga oleh

Muhammad bin Abdirrahman). Maksudnya Ath-Thufawi.
4, t t. .,?. to.

#U.ijlt * (Abdul Aziz bin Muhammad).Dia adalah Ad-

Darawardi.
".. t"!.., 1

'e U.i,,r-i ((Jsamah bin Ho/hs). Dia adalatr Al Madani. Pada

p"*Ui** tentang sembelihan telah dikemukakan orang yang

meriwayatkannya secara maushul. Jalur Ad-Darawardi diriwayatkan

secara maushul oleh Muhammad bin Abi umar Al Adani dalam

Musnad-nya darinya. Penjelasan tentang sanad ini telah dipaparkan

lebih gamblang di sana.

Catatan

l. Redaksi i ';.15 (hadits ini diriwayatkan juga) dicantumkan

setelah hadits Abu Hurairah yang dikemukakan pertama kali

pada bab ini dalam riwayat Karimah, Al Ashili dan lainnya.

Sedangkan yang benar adalah yang terdapat dalam riwayat
' 

Abu Dzar dan lainnya, bahwa posisinya adalah setelah hadits

Aisyah, hadits keenam pada bab ini.

2. Dalam riwayat ini disebutkan , si1 {Au. iW G,.r; rltpl e^"i;1

(Bahwa di sini ada suatu kaum yang baru meninggalkan

lresyirikan mendatangi lami). Di sini dicantumkan dengan satu

htxaf nun. kri adalah dialek orang yang biasa mernbuang huruf

nun untuk kata yang dibaca dhamm,ah. Al Karmani

membolehkat tasydid pada huruf nun wttrtk menjaga bahasa
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yang populer, tapi penggunaan tasydid dalam redaksi semacam

ini jarang ditemukan.

Ketujuh, hadits Anas tentang kurban dengan dua ekor domba.

Di dalamnya disebutkan, Fj uli ln"tiou kemudian menyebut nama

Allah dan bertakbir). Penjelasannya telatr dipaparkan pada

pembatrasan tentang kurban.

Kedelapan, hadits Jundab tentang larang menyembelih hewan

kurban sebelum shalat Id. Di dalamnya disebutkan, lti-, U.i;i,
(Malra sembelihlah dengan menyebut nama Allah). Penjelasannya

juga telah dipaparkan pada pembatrasan tentang kurban.

Kesembilan, hadits Ibnu Umar,'n*.ii1't:i;l;;'! (Janganlah

kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian).

Penjelasnanya telah dipaparkan pada pembahasan tentang sumpah dan

nadzar.

Nu'aim bin Hammad dalam trtab Ar-Radd ala Al Jahmiyyah

berkata, "Hadits-hadits ini, yakni tentang memohon perlindungan

dengan nama-nzrma Allah dan kalimat-kalimat-Nya, serta berdoa

dengan-Nya, seperti hadits-hadits pada bab ini, hadits Aisyah dan Abu

Sa'id, Os]ii' gL;(De"San menyebut nama Allah alat meruqyahmu),

keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga hadits-hadits

lainnya mengenai masalah ini, yaitu hadits dari Ubadah, Maimatr, Abu
Hurairah dan lainnya yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lairmya

dengan sanad yang jayyid. Semua ini menunjuk&an bahwa Al Qur'an
bukanlah makhluk. Sebab bila Al Qur'an itu makhluk, maka tidak

dapat memohon perlindungan dengannya, karena makhluk tidak bisa

dimintai perlindungan. Allah berfirman dalam surah Al A'raaf ayat

200, 3' r 'i+6 (Maka berlindunglah kepada Attah).Nabi SAW juga

bersabda, *- i+i6 Cl:;/,"t riy2 1Oo, bila engknu memohon

perlindungan, maka mohonlah perlidungan kepada Allah)."
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Imam Ahmad dalam kitab ls-Sznnah berkata, "Golongan

Jahmiyah mengatakan kepada orang yang berkata, 'Allah senantiasa

dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya'. Kalian ini mengemukakan

perkataan kaum Nasrani yang menetapkan yang lain bersama-Nya'.

Lalu mereka menjawab, 'Kami mengatakan bahwa Allah itu Esa

dengan nama-nztma dan sifat-sifat-Nya, sehingga kami tidak

menyandangkan sifat-sifat-Nya kecuali kepada Yang Satu (Yang

Matra Esa), sebagaimana yang difirman Allah dalam surah Al

Muddatstsir ayat lt, ti.+i'ciV nt t!':s (Biarkanlah Alru bertindak

terhadap orang yang Alru telah menciptakannya smdirian). Allatl

mensifatinya dengan sendirian, padatral Dia memiliki lisan, dua mata,

dua telinga, penglihatan dan pendengilffi, namun semua sifat ini tidak

mengeluarkannya dari statusnya yang Esa. Allah mempunyai sifat

yang Maha Tinggi'."

14. TentangDzalSifat dan Nama Allah

.du- yLu..-rllt fi 4yi ?ti e_.U;t:".-? lut
Khubaib berkata, 'TIal itu pada Dzat Tuhan, lalu dia

menyebutkanDzat dengan Nama Allah Ta'ala."

'&i:;;'{'t #\t .t, }nr J?t 4:.:Jvi;-} s) *
,fi?f y:r;lt-a.tlf 'pV; l' & ;?6 ,U:6ii IJI
; t;? tfu ,tA'r-.U- ; ; Q ret fr!:"L.t'b "#' 

,'eru\ii.Z, Jtr;'fu {Fl
€;; !.ok'6-)'ql * tlr;: tf; dli*)'
LP * )n'ti &urr; V of; iYi o6 eu;t
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ti ir i.t .>i *: # ?'r 'din

.r;*i
7402. Dari Abu Hurairah, dia berkat4 "Rasulullah SAW

pernah mengutus sepuluh orang termasuk di antaranya Khubaib Al
Anshari. Lalu Abdullah bin Iyadh mengabarkan kepadaku, bahwa

binti Al Harits mengabarkan kepadanya, bahwa setelah mereka

sepakat, dia meminjam pisau darinya untuk mencukur bulu kemaluan.

Ketika mereka keluar dari Al Haram untuk membunuhny4 Khubaib

Al Anshari besenandung,

'Dan aht tidak peduli bila lala alat dibunuh dalam kondisi muslim,

di belahan mana saja kematianlru bila hal itu larena Allah

Demikian itu hanya untuk Dzat llahi, dan jika Dia berkehendak

Dia memberkati atas potongan-potongan yang tercincang'.

Dia kemudian dibunuh oleh Ibnu Al Harits, lalu Nabi SAW
mengabarkan kepada para sahabatrya te,ntang berita mereka (delegasi

yang beliau utus) saat merekamengalami musibah itu."

Keteransan Ifadits

(Bab tentang Dzat, sifat dan Nama Allah). Maksudny4 tentang

Dzat Allah dan sifat-sifat-Nya yang me,nunjulil<an bolehnya

menggunakan itu seperti halnya nama-nama-Nya, atau hal itu dilarang

karena tidak adanya nash yang menunjul&an larangan tersebut.

Tentang Dzat, Ar-Raghib berkata, "Itu adalah bentuk ta'nits
dar,i dzuu, yaifu kata yang menyambungkan dengan nama-nama jenis

dan macam, disandangkan kepada kalimat yang zhahir dan tidak dapat

disandangkan kepada kata ganti, bisa dibentuk mutsanna dan jamak,

serta hanya digunakan sebagai mudhaf."

Iyadh berkatq *Kalimat dzaat asy-syai' (dzatrya sesuatu)

*Ut?CerrAt a.t
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adalah dirinya dan hakikatnya. Para ahli kalam menggunakan kata

dzat, namun mayoritas ahli nahwu (grarnatikal bahasa Arab)

menyalahkan mereka, dan sebagian lagi membolehkan, karena kata itu

bermakna diri dan hakikat sesuatu. Kata itu memang digUnakan di

dalam syair, namun itu penggunaan yang janggal- Imam Bukhari

menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah

diri sesuatu itu sebagaimana versi para'ahli kalam. Ini yang terkait

dengan Allah, sehingga dia pun membedakan antara sifat dan dzat."

Ibnu Burhan berkat4 '?ara ahli kalam menggunakankata dzat

pada Allah karena kejahilan mereka, karena dzat adalah bentuk

mutsanna dari kata dzuu, padahal sangat jelas keagungan Allah

sehingga tidak benar menyandangkan huruf ta' ta'nirs kepada-Nya,

karena itulah tidak boleh menyandangkan sebutan allaamaft (sangat

berilmu) kendatipun Allah adalah yang paling tahu (paling berilmu) di

seluruh alam. perkataan merek u,) btiilt'orib)r (sifat-sifat dzat) juga

berpangkal dari kejahilan merek4 karena penisbatannya kepada dzat,

yang bermakna dzawi (memiliki)-"

At-Taj Al Kindi berkata dalam rangka menyargkal Al Khathib

bin Nabatah yang menyatakan julukan Dzat-Nya adalah Dzat yar;:g

bermakna shahibah (pemilik) sebagai bentuk mutsanna daikata dzuu,

karena dalam pengertian bahasa tidak menunjuk&an selain itu.

Penggunaan kata dzat oleh para ahli kalam dan lainnya yang

bermakna diri adalah salatr menurut para peneliti. Pandangan ini

ditanggapi, bahwa yang penggunaan tidak dibolehkan adalah yang

bermakna shahibah (pemilik), sedangkan bila dilepaskan dari makna

ini dan digunakan dengan makna ismiyah maka tidak apa-apa,

berdasarkan firman Allah dalam surah Al Anfaal ayat 43, ,.)ti* aflt

llilt (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati).

Al Mutharrizi menyebutkan bahwa setiap dzat adalah sesuatu,

tapi tidak setiap sesuatu adalah dzat.
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Kemungkinan juga dzat di sini adalah penyandangan seperti

kalimat, dzaatu lailah (suatu malam). Saya telah mengupils masalah

ini pada pembahasan tentang ilmu dalam bab pemberian nasihat di

malam hari.

An-Nawawi dalam kttab At-Tahdzib berkata, '?erkataan para

ahli fikih mengenai sumpah, batrwa jika seseorang bersumpah dengan

suafu sifat di antara sifat-sifat dzat, sementara kata warna seperti

hitam, putih dan sebagainya dianggap sebagai karakter, maka yang

dimaksud dengan dzat adalah hakikat. Ini merupak4n istilah para atrli

kalam yang diingkari oleh sebagian atrli sastra dengan berkat4 'Dalam

bahasa orang Arab tidak dikenal dzat yang bennalana hakikat'.

Pengingkaran ini tidak benar, karena Al Wahidi mengatakan te'ntang

firman Allah dalam surah Al Anfaal ayat l,f.J oti fr&1i &r rifri

(Sebab itu bertah,valah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di
antara sesamamu), Tsa'lab berkata, 'Yakni kondisi yang di antara

sesamamu'. Jadi, menurutnya benfuk mutsanna ini sebagai kondisi'.

Ao,-Zajjaj berkata, 'Makna dzat adalah hakikat, dan yang dimaksud

dengan baina adalah sebagai partikel sambung, perkiraannya adalah

dan perbaikilah hakikat hubunganmu'. Menurutnya, kata dzat

bermakna diri'. Yang lainnya mengatakan, bahwa dzat di sini sebagai

ungkapan kiasan tentang perselisihan, karena itulah mereka

diperintahkan untuk memperbaiki. "

Di bagran akhir pembahasan tentang, nafkatr telah

dikemukakan keterangan lainnya tentang makna ungkapan dzaatu

yadih.

Sementara kata an-nu'uut adalah bentuk jamak dani na'tun,

yang berarti penyifatan. Contohnya, na'ata fulaan na'tan artinya si

fulan menyifati. Pembatrasan tentang penggunaan sifat telah

dipaparkan di awal pembahasan tentang tauhid.

Sedangkan kata al asaami adalatr bentuk jamak dari ism

(nama), bentuk jamak lainnya adalah asmaa'. Ibnu Baththal berkat4

H

il
tf,
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"Asma' Allah (nama-nama Allah) ada ngajenis, yaitu: (a) kembali

kepada Dzat-Nya, yaitu Allah, (b) kembali kepada sifat-Nya, seperti a/

hayyt (yang Maha Hidup), dan (c) kembali ke,pada perbuatan-Nya,

seperti al khaaliq @encipta). Cara penetapannya adalah berdasarkan

dalil sam'i1ryat."

"*;? J'6i (Khubaib berkata).Dia adalah Ibnu Adi Al Anshari.

jlii:rr-S GU;t (Hal in pada Dzat Tuhan).Ini menjelaskan

bait syair yang telah disebutkan dalam hadits yang dikemukakan pada

bab ini. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembatrasan tentang

peperangan, dan juga pada pembatrasan tentang tentang jihad dalam

bab penawanan laki-laki.

d.j6 1.--u.i:rrLr '!:it ltotu dia menyebutkan Dzat dengan

Nama-Nya Ta'ala\. Maksudnya, menyebutkan dzat disertai nama

Atlah. Atau menyebutkan hakikat Allah dengan kata dzat. Demikian

pendapat yang dikemukakan oleh Al Karmani.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, secara tekstual, makzudnya adalah

menyandangkan kata dzat kepada nama Allah dan Nabi SAW

mendengamya namun beliau tidak mengingkarinya" sehingga itu

menunjukkan boleh.

Al Karmani berkata, "Ada yang mengatakan bahwa itu tidak

boleh." Maksudnya, kalimat dzaat al ilaah tidak menunjukkan tentang

judulnya, karena Al Karmani tidak memaksudkan dzat sebagai hakikat

sebagaimana yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Sebab yang dia

maksudkan adalah dalam rangka menaati Allah atau di jalan Allah.

Namun ini telah drjawab bahwa maksud Imam Buk*rari adalah

bolehnya menggunakan kata dzat secara global.

Penyangkalan ini lebih kuat dari jawabarmya. Asal

penyangkalan ini dari Syaikh Taqiyyrddin As-Subki sebagaimara

yang dikabarkan kepada saya darinya oleh guru kami, Abu Al Fadhl

Al Hafizh. Al Baihaqi memberinya judul dalam k:tar. Al Asma' wa
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Ash-Sifat "Riwayat-riwayat tentang dzat," lalu dia mengemukakan

hadits Abu Hurairah yang disepakati ke-shahih-artnya, yang

menyebutkan tentang Ibrahim AS, ... Ar pri ,/ F\ *;$.k |tX tt
(Kecuali tiga kebohongan, yaitu dua berkenaan dengan dzat Allah...).

Penjelasannya telah dipaparkan dalam judul Ibrahim pada

pembahasan tentang hadits-hadits para nabi. Ia juga mengemukakan

hadits Abu Hurairatr yang disebutkan dalam bab ini. Lalu hadits Ibnu

Abbas, ilrr s:,ri s4 U*k l: :# y e b}{6 (pikirkantah tentang

segala sesuatu, tapi jangan memihirknn tentang Dzat Allah). Hadits

ini mauquf dan sanad-nyajayyid."

Ini seperti firman Allah dalam surah Az-Ztxnar ayat 56, Li

ir *+ e'i'j J L)b tfQ (Amat besar penyesalanlat atas

kelalaianlru dalam fmenunaikan lcewajibanJ terhadap Allah). Yang

tarrpak, bahwa maksudnya adalah bolehnya menggunakan kata dzat

yang tidak bermakna seperti yang diusung oleh para atrli kalam, tapi

itu memang tidak tertolak bila diketahui bahwa maksudnya adalatr

diri. Karena memang kata an-nafs (diri) disebutkan dalam Al Qur'an
yang mulia. Bertolak dari ini, maka Imam Buklari menyertakan judul

dengan kata an-nafs, dan pada bab wajah akan dikemukakan riwayat
yang bermakna keridhaan.

Ibnu Daqiq A1 Id dalam k:tab Alt Aqidah berkata, "Anda
mengatakan tentang sifat-sifat yang rumit bahwa itu adalah pasti dan

benar sesuai dengan makna yang dikehendaki Allah. Kami akan

melihat orang yang menakwilkannya, bila penakwilannya mendekati

pengertian bahasa orang Arab maka tidak diingkari, tapi bila jauh dari

itu, maka kami ber-rawaqquf (tidak menilainya), dan kami kembali
kepada pembenaran yang disertai dengan mensucikan-Nya. Jika

maknanya zhahir dan dapat difahami dari ungkapan orang Arab, maka

kami membawakannya ke makna itu berdasarkan firman-Nya, lip 6-

inr ,.-i; e.'*,i 6 ab (Amat besar penyesalanku atas kelalaianlat
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dalam [menunailcan kewajibanJ cwhadap Allah).

Demikian juga hadits , *rtst e.Ci 
",y g:,e\.;l i3T i.y *'ot

(Sesungguhnya hati manusia berada di antara duajari di antarajari-
jari Yang Maha Pengasih). Karena maksudnya adalah kehendak hati
manusia dikendalikan oleh takdir Allah dan apa yarg terjadi padanya.

Demikian juga finnan-Nya dalam surah An-NahI ayat26, e+CA.ltt ;13

lpt',H @at* Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dai
pondasinya), maknanya adalah, Allah menghancurkan rumah-rumah

mereka. Firman-Nya dalam surah Al Insaan ayat9, yt *,L}k ); Ay

(Sesungguhnya kami memberi malmnan kepadamu hanyalah untuk
mengharapkan keridhaan Allah) maknanya adalah karena Allah.
S ilakan dianalo gikan kepadanya."

Yang lain berkat4 "Para ulama peneliti sependapat, bahwa

hakikat Allah menyelisihi seluruh hakikat. Sementara sebagian ahli
kalam berpendapat, bahwa hakikat itu adalatr dzat yang sama dengan

dzat-dzat lainny4 hanya saja kelebihannya kare,na sifat-sifat yang

mengkhususkan, seperti wajib ada, kekuasrullt yang sempuma, ilmu
yang sempuma dan sebagainya. Pandangan ini ditarggapi, bahwa

segala sesuatu yang kesempunnan hakikatnya sam4 maka mesti

berlaku pada masing-masingnya rya ytrLg berlaku pada yang trainny4

sehingga hal ini berkonsekuensi memustahilkan klaim penyamaan

tadi. Lagi pula asal apa yaflg mereka sebutkan adalah mengqiyaskan
yang tidak ada kepada yang ada, padahal ini pangkal segala

keserampangan. Yang benar adalah berpatokan pada contoh-contoh

kajian ini dan memasrahkan semuanya kepada A,llah, serta cukup
dengan mengimani segala yang diwajibkan Allah dalam Kitab-Nya
atau melalui lisan Nabi-Nya, untuk ditetapkan bagi-Nya atau

mensucikan-Nya Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk."

Walaupun pemasrahan id tidak lebih lnrat daripada takwil"
namun orang yang melakukm takwil tidak bcleh rnemastikan
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takurilannya, beda halnya de,ngan yang memasralrkan.

15. Firman Allah, *?nt l:W "Dan Allah memperingatkan

kamu terhadap Dirt-Nya (siksa-Nya)."(Qs. Aali 'fmraan [3f : 28)

Dan lirman-Nyq 'ry A 6'rbf lt 4 A 6 P "Enghau telah

mengetahui apo yang ada pada dirihu dan aku tidak mengetahui

apa yang ada pada diri Enghan " (Qs. Al Maa'idah [5]: 116)

;'il *ibri:Ju *; *v?" *Utf ,!t * *
.,1, - 'r'*lt *';lLlci .htpt??'cni.pf ;,ar. v. l , .

7403. Dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabd4 "Tidak

ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Karena itulah AUah

mengharamlwn perbuatan-perbuatan keji. Dan tidak seorang pun

yang lebih mencintai pujian daripada Allah."

6);";rri"-* tl :JG *t;)? io' & Ut * ,i;:; €j d
-;i)t,p i:+ *3 h * e'&;.;j- rY eG

..'. , rg: a

,f # ,;2-t rt1

7404. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabd4
*Ketilra Allah menciptakan malehluk, Allah menuliskan di dalam

Kitab-Nya 
-sementara 

Dia menuliskan atas Diri-Nya, dan itu
ditempatkan di sisi-Nya di atas Arasy-, Sesungguhnya rahmat-Ku

m en gal ahknn kemurka an- Ku."
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J'i-:&i {'\, * Ut JG :Jv.:; tr ;;i;-} 4 ,f
e. s|t by,o?i s1'; (ri,s;,t* * + 6 :;c ?t't

;&;"y e'nf;Y e;T olt,d e'n;i *
*tUi; arr>'j\+f c:{3 ,Grrl ItU:; i+'jl;:F olt

.-nr; ^:j *. G! o;t,as.

7405. Dari Abu Hurairatr RA, dia berkata: Nabi SAW

bersabda, *Allah berfirman,'Aht sesuai dengan persangkaan hamba-

Ku terhadap-Ku, dan Alat bersamanya bila dia mengingat-Ku. Jilu
dia mengingat-Ku di dalam dirinya, maka Aht mengingatnya di dalam

Diri-Ku, dan jika dia mengingat-Ku di tengah khalayak, maka Alat

mengingatnya di tengah khalayak yang lebih baik dari mereka. Jika

dia mendelratl<an diri kepada-Ku sejengkal, Alat mendeknt kepadanya

sehasta, dan jika dia mendekatlcan diri kepada-Ku sehasta, maka Aht
mendelrat kepadanya sedepa, dan jika dia datang kepada-Ku dengan

berjalan, maka Alat mendatanginya dengan berlari kecil'."

Keteransan Hadits

(Bab firman Allah, "Dan Allah memperingatkan lamu
terhadap Diri-Nya fsilcsa-Nya]." Dan firman-Nya, "Engkau telah

mengetahui apa yang ada pada dirilru dan alu tidak mengetahui apa

yang ada pada diri Engkau.') Ar-Raghib berkata "Kata nafsahuu

(Diri-Nya) adalah Dzat-Nya. Ada juga yang mengatakan bahwa

penisbatan kata an-nafs di sini adalah penyandaran kepemilikan, dan '

yang dimaksud dengan an-nafs adalatr diri para harnba-Nya."

Bagran all*rir perkataarmya ini tampak dipaksakan.

Dalam kitab Al Asma' wa Ash-Shifat, Al Baihaqi

mencantumkan judul an-nafs, dan mengemukakan kedua ayat ini,
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ditambah firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 54, ,J"'&-t *
z-"Llt y-ii (Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya knsih sayang),

dan firman-Nya dalam surah Thaatraa ayat 41, ,# tlfrllr-bti lOan

Alat telak memilihmu untuk diri-Ku). Kemudian yang berupa hadits

yang dikemukakannya adalah hadits, 'q & |*fr G Ui (Engkau

sebagaimana Englcau memuji atas Diri-Mu), dan hadits, fIirt U? dt
,# u$ lSourggohnya Alru mengharamlmn kezhaliman atas Diri-

Kz), keduanya terdapat dalam lstab Shahih muslim.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selain itu adalah hadits yarg di

dalamnya disebutkan, * *l lt OttS (Maha Suci Allah sepenuh

keridhaan Diri-Nya). Kernudian Al Baihaqi berkata, "Kata an-nafsu

dalam perkataan orang Arab mempunyai beberapa pengertian, di

antaranlna adalah hakikat, seperti yang mereka katakan, nafsu al amar
(perkara itu sendiri), padahal perkara bukanlah diri yang berjiwa-

Pengertian lainnya adalah dzat. Telah dikatakan bahwa makna firman

Allah dalam surah Al Maa'idah ayat 116, $+ 6 &i \:t 4 e.6 #
'+ (Engalru telah mengetahui apa yang ada pada diriht dan alat

tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau) adalah, Engkau

mengethaui apa yang aku tampakkan dan apa aku sembunyikan,

sedangkan aku tidak mengetahui apa yang Engkau sembunyrkan

dariku."

Ada juga yang mengatakan bahwa disebutkannya an-nafs dr

sini sebagai bentuk perbandingan. Lalu ditanggapi, bahwa ayat di
awal bab ini tidak mengandung makna perbandingan.

Tentang firman-Nya dalam surah Aali Imraan ayat28, i'tltt;t
L '^<,\t 

lOanAllah memperingatkan kamu terhadap Diri-Nya [siksa-

NyaJ), Abu Ishaq Az-Zajjaj berkata,'Maksudnya, terhadap-Nya."

Pe,nulis kttab Al Mathali' mengatakan tentang firman-Nya
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dalarrr surah Al Maa'idah ayat 116, * tj 6 pl 13 (Dan alru tidak

mengetahui apa yang ada pada diri Engkau),.'"Ada tiga pendapat

mengenai ini, yaitu: (a) aku tidak mengetahui Dzat-Mu, (b) aku tidak

mengetatrui apa yang ada di dalam kegaibaa-Mq dan (c) aku tidak

mengetahui apa yang ada di sisi-Mu.-

Ini semakna de,lrgan pendapat yang lainnya yang mengatakan

bahwa aku tidak me,lrgetahui apa yang Eagfuu ketatrui, atau

kehendak-Mt1 atau rahasia-Mu, atau apa yang berasal dari-Mu.

Padabab ini Imam Bukhari menge,mukakan tiga hadits, yaitu:

Pertamqhadits Abdullahb yakni Abdullah bin Mas'ud, |H 6

Atr- *i *t (Tidak ada seorang Wn yang lebih cemburu daripada
'Allah) 

dan di dalamnya disebutkan , |r';4 tta, *t',;i'rrt 6i (Dan

tidak seorang Wn yang lebih mmcintai ptiian daripada Allah)-

Seperti itulah redaksi yang dicantumkan di sini secaftt ringkas. Dalam

tafsir surah.Al An'aam telah dike,mukakan s€cara lebih lengkap dari

ini, yaitu dari jalur Abu Wa'il, yaitu Spqiq bin Salamah yang

disebutkan di sini. Hadits ini dalam 1rcrtab Ash-Shahih bermuara pada

Abu Wa'il.

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits serupa dalarn riwayat

Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud dengan

tambatraru ,pt, ,p;,i jit Jtla$ ,htb ,lr'u #, *y;t'rri rt
(Dan tidak seorang Wn yang lebih menyukai udzur daripada Allah,

karena itulah Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para

rasu[). Tambahan ini dalam riwayat Lnam Bulfiari terdapat dalam

hadits A1 Muglirah yang akan dikemukakan pada bab tidak ada orang

yang lebih cembunr daripadaAllah.

Ibnu Baththal me,ngatakan teirtang ayabayat dan hadits-hadits

yang menetapkan an-nafs (diri) bagi Atlah, "Ada beberapa makna

untuk kata an-nafs, dan yang dimaksud dengan nafsullah adalah Dzat

Allah, dan itu bukan sesuatu yang lebih pada-Nyq sehingga itu adalatt
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Dia."

Sabda Nabi SAW , !,',* fi1 1t"Oil, cemburu daripada Allah),

penjelasannya telatr dikemukakan pada pembatrasan tentang gerhana

matahari. Ada yang berkata, "Murka adalah konsekuensi cemburu,

dan konsekuensi murka adalah kehendak untuk melaksanakan

huktmran."

A1 Karmani berkata, "Dalam hadits Ibnu Mas'ud ini tidak

disebutkm an-nafs (diri), kemungkinannya Imam Bukfrari

memposisikan penggunam ahad (seseorang) pada posisi an-nafs (dri)
karena masing-masing dari keduanya bisa saling memerankan.

Tampakry4 hadits ini ditempatkan sebelum bab ini, namun penyalin

mene,mpatkannya pada bab ini."

Semua ini karena tidak memahami maksud Imam Bul*Iari,

karena penyebutan an-nafs disebutkan dalam hadits yang

dikemukakan oleh Imam Bukhari walaupun tidak terdapat dalam jalur

ini, tapi dia mengisyaatkan jalur lainnya seperti biasanya. Dalam

tafsir surah dl An'aasr, Tmaul Bukhari mengemukakannya dengan

redaksi, -? I giduk ado sesuatu pun).Sedangkan dalam penafsiran

surah Al A'raf disebutkan dengan redaksi, 1Ji \ (Dan tidak ada

seorang pun). Kemudian keduanya sama pada redaksi, L:g.i' *yVt
f. ii r'r-iU;:; )fi 61Yang lebih mencintai pujian daripada Atlah,(_..-,
karena itulah Dia memuji Diri-Nya). Bagran inilah yang sesuai

dengan judul ini. Seringkali Imam Bukfiari mencantumkan judul

dengan sebagian redaksi yang disebutkan pada jalur hadits yang

dikemukakannya walaupun pada hadits yang dikemukakannya sendiri

tidak terrdapat bagian tersebut.

Ibnu Al Manayyar lebih dulu mengemukakan seperti y*g
dikemukakan oleh Al Kmrnani, dia berkata, "Imam Bulfiari

me,ncantumkan judul dengan kata an-nafs yang berkaitan dengan

Allah, namrm pada hadits pertamanya tidak ada penyebutan kata an-
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nafs. Jadi, letak kesesuaiannya adalah kare,lra pada haditsnya

mengandung kata ahad, dan kata ini dalam kalimat penafian ini

berfungsi sebagr ungkapan tentang an-nafs secara khusus. Ini berbeda

dengan makna kata ahad dalam firman Allah dalam surah Al Ikfilaash

ayat 1,1;f hr S'Ji (X"t"lmnlah, 'Dialah Allah, Yang Maha Esa'.)"

Ini karena dia mengamati jalur lainnya seperti halnya Al Karmani,

padahal pada bagian lainnya dia cukup cermat melihat yang seperti

ini.

Selanjutnya Ibnu Al Manayyar berkata, "Kalimat, maa ahadun

fii ad-daar (tidak ada seorang pun di dalam rumah) hanya dapat

difahami bahwa maksudnya adalah menafikan je'nis manusi4 karena

itu kalimat, maafii ad-daari ahad illaa Zaidan (tidak ada seorang pun

di dalam rumah kecuali Zaid) merupakan pengecualian jenis. Konotasi

hadits dikaitkan kepada Allah, sebab jika pengaitan itu tidak benar

maka redaksi ini tidak seinpurna seperti sempurnanya rcdaksi, maa

ahadun a'lam min Zaid (tidak ada seorang pun yang lebih berilmu

daripada Zaid), karena Zaid termasuk jenis a/ ahaduun. Beda halnya

dengan kalimat, maa ahadun ahsanu min tsaubi, (tidak ada seorang

pun yang lebih bagus daripada pakaianku), karena kalimat ini tidak

teratur, sebab kata ats-tsaub tidaktermasuk kategori al ahaduun."

Kedua, ,,i * l.k- $i y.$ e'6 (Allah menuliskan di

dalam Kitab-Nya, sementara Dia menuliskan atas Diri-Nya).
Demikian riwayat Abu Dzar, sedangkan yang lain tidak

mencantumkan huruf r.r,,az. Menurut redaksi pertama berarti int jumlah

haliyah (kalimat ,yang menerangkan kondisi), sedangkan menurut

redaksi kedua (tanpa wau)'kalimat yaUubu alaa nafsihii (menuliskan

atas Diri-Nya) adalah penjelasan dari kataba (menuliskan), dan yang

dituliskan adalah, .. rit|b1 ls"rungguhnya rahmat-Ku ...).

'g11Oanilz). Maksudnya, yang dituliskan itu.

'*i (Ditempatkan). Maksudnya, diletalil<an, bahkan di dalam
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himpunan Al Humaidi dicantumkan dengan kata maudhuu'un

(diletaklan), yaitu riwayat Al Ismaili yang diriwayatkannya dari jalur

lainnya dari Abu Jamratr yang juga disebutkan dalam sanad ini.
Namanya Muhammad bin Maimun As-Su**ari.

Iyadh menceritakan tentang riwayat Abu Dzar dengan kata
'ei @a"t"A*n). Tapi saya melihatnya di dalam sebuah naskah yang

dapat dijadikan sebagai pedoman.

Penjelasan hadits ini telatr dipaparkan di awal pembahasan

tentang awal mula pencrpaan, dan karni akan mengemukakan juga

sekilas pembahasannya dalam bab "Dan adalah Arsy-Nya di atas

air," dan dalam bab "Dan sesungguhnya Al Qur'an itu dalam induk

Al Kitab (Lauh Mahfuh). " di bagian ali*rirpembahasan ini.

Adapun kalimat i:r-l, (di sisi-Nya), Ibnu Baththal berkata,

"Secara batrasa, inda menrnjukkan tempat, namun Allah Maha suci

dari masuk ke dalam tempat. Karena masuk adalah karakter yang fana,

dan itu haadits (ada perrmrlamnya), sedangkan yang haadirs tidak

layak bagi Allatl. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan bahwa

maknanya adalah telah ada pada ilmu-Nya untuk mengganjar siapa

yang melakukan ketaatan kepada-Nya dan menghukum siapa yang

melakukan ke,maksiatan terhadap-Nya- Ini dikuatkan oleh hadits

setelalrnya, g..€* ** ul pn*u sesuai d"rgon p"rrangkaan hamba-

Ku terhadap-Kz). hi jelas tidak menunjukkan tempat.'

Ar-Raghib berkata, "Kata inda adalah kata lokasi yang dekat

dan digunakeln-rmtuk menunjukkan tempat. Ini adalah makna asalnya,

lalu digunakan dalam hal keyakinan (anggapan), contohnya: indii fii
kndzaa (menurutku dalarn hal ini adalah demikian). Maksudnya, aku

meyakininya demikian. Digunakan juga sebagai tingkatan, contohnya

dalam surah Aali Imrzan ayat 169, '$, * it"i (Mereka itu hidup di

sisi Tuhamya), adapun firman-Nya dalam surah Al Anfaal ayat32, b!

!* "U ,*;t'; |$ o& (Jika baul [At fur'anJ ini, dialah yang benar

II
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dari sisi Engkau). Maknany4 dari kekuasaan-Mu."

Ibnu At-Tin berkat4 "Makna inda dalarn hadits ini adalatr

ilmu, bahwa itu terletak di atas Arsy. Penulisannya bukanlah sebagai

sarana agar tidak lupa karena dllah Maha Suci dari itu, tidak ada

sesuatu pun yang luput dari-Nya, akan tetapi penulisannya itu untuk

para malaikat yang ditugaskan menangani golongan yang dibebani

tugas."

Ketisa, ri-;.€* * + 6 ,}w li,' il1o- (Attah befirman,"Alat

sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku.') Maksudnya,

Allah berkuasa untuk melalqrkan apa yang disangkakan bahwa Aku

melakukannya.

Al Karmani berkata, "psdaksi ini mengisyaratkan

kecenderungan mengharapkan daripada kekhawatiran. Seakan-akan

ini diarnbil dari segi kesamaan, karena seorang yang berakal, bila

mendengar itu maka dugaannya tidak akan condong kepada terjadinya

ancaman, yaitu segi kelhawatiran (yang ditakutkan), karena dia tidak

akan memilih itu untuk dirinya, tapi condong kepada dugaan

terj adinya j anji, yaitu pengharapan. "

Lri seperti yang dikatakan oleh para peniliti, "Terbatas hanya

bagr yang sedang sekarat (hunpir meninggal)."

Hal ini dikuatkan oleh hadits, 'Jilr ,*|ii $tf rA',1*-l

l- (Janganlah seseorang dari kalian meninggal kecaali dalam

keadaan berbaik sangka terhadap Allah). Hadits ini diriwayatkan oleh

Imarn Muslim dari hadits Jabir.

Adapun yang sebelumnya, untuk bagran pertamanya ada

beberapa pendapat. Ibnu Abi Jamrah berkata"'Yang dimaksud dengan

kata azh-zhann di sini adalah ibnu, yaitu seperti firman-Nya dalaln

suralr ayat At-Taubatr a1xat 118, ,;t1 lll'a- lJJ; lbl rybt (Sena

merelra telah mengetahui bahwa tidak ada temPat lari dari bilrsal
Allah, melainkan kepada-Nya s aj a)."

TATUITL BAARr - 475



A1 Qurthubi dalam kttab Al MuJhim berkata, "Ada yang

mengatakan bahwa makna zhanna abdi bii Qtersangkaan hamba-Ku

terhadap-Ku) adalah sangkaan pengabulan saat berdoa, sangkaan

peneriaan saat bertobat, sangkaan pemberian ampunan meminta

ampunan, dan sangkaan pemberian ganjaran pahala saat melakukan

ibadah sesuai dengan syarat-syaratnya berdasarkan bahwa Allah
senantiasa menepati janji-Nya. Ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW

dalam hadits lainnya, p.Eluro'p.; $\fu ryL\i gerdoalah kepada

Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan). Karena itu,
hendaknya seseorang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan

kewajibannya dengan meyakini bahwa Allah akan menerimanya dan

mengampuninya. Sebab Allah telah menjanjikan itu, dan Allah tidak

akan menyalahi janji.

Jika dia telah meyakini atau menyangka bahwa Allah tidak
akan menerimanya, maka ini adalatr keputusasaan dari ratrmat Allah,
dan ini termasuk dosa besar. Orang yang meninggal dalam keadaan

seperti itu, maka dia akan disandarkan kepada persangkaannya itu,

sebagaimana yffiLg disebutkan dalam jalur lainnya untuk hadits ini,
iA S rs* ,f.'#,6 (Maka sebaiknya hamba-Ku menyangka terhadap-

Ku sesukazTa). Sedangkan sangkaan amprman yang disertai dengan

terus-menerus melalnrkan kemaksiatan, maka itu adalatr kejahilan
murni dan tipu day4 dan ini menyeretnya kepadamadzhab Murji'ah."

g? tili;; (\ lOan Alat bersamanya bila dia mengingat-Ku).

Maksudny4 dengan ilmu-Ku. hri seperti firman-Nya dalam surah

Thaahaa ayat 46, rs1t:'C?l k A(Sesungguhnya Alru beserta kamu

berdua, Alcu mendengar dan melihat), bersama di sini lebih khusus

dari bersama dalam firman-Nya dalam surah Al Mujaadilah ayat 7, 6

t1tsj.s u ,;tt ri dilr, i ,tyy,a; \ "&.1)'$ r\tr c:F'c'o&
t:jLli , '3-i'& $\'Si (Tiada pembicaraan rahasia antara tiga

orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada [pembicaraan
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antaral lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiadak

[pulal pembicaraan antara [jumlahJ yang latrang dari itu atau lebih

banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun)-

Ibnu Abi Jamratr berkat4 "Maknanya, maka Aku bersamanya

sesuai dengan maksud mengingat-Ku. Kemungkinan ini adalah dzikir

dengan lisan saja, atau dengan hati saja, atau dengan keduanya, atau

dengan melaksanakan perintatr dan menjauhi larangan. Berdasarkan

yang ditunjuk&an oleh hadits, bahwa dzikir ada dua macam, yaitu: (a)

disengaja oleh pelakunya sebagimana kandungan t*rabar ini, dan (b)

terlintas. Yang pertama ditunjult<an oleh firman-Nya dalam surah Az-

Zalzalah ayat 7, i;-r:* a:)'5 Jutr'#-"oit gorangsiapa yang

mengerjalran kebaikan seberat dzarrah 1run, niscaya dia akan melihat

[balasanJnya). Yang kedua dihrnjukkan oleh hadits , ib if{b # t U

'ir-ii'fl 
iirr s;\:s\ t #ri "(;.liit 

(Barangsiapa yang shalatnya tidak

mencegahnya dari perbuatan keii dan munglwr, maka tidak akan

menambah dari Allah selain semakin jauh). Tapi jika ketika sedang

bermaksiat mengingat Allah karena takut atau malu, maka diharapkan

Allah ingat padanya."

4 e'^f;t * ,i Cft ttti ttt*" dia mengingat-Ku di dalam

dirinya, maka Aht mengingatnya di dalam Din-Ku). Maksudnya, jika

mengingat-Ku dengan mensucikan, maka Aku mengingatnya dengan

pahala dan rahmat secara tersembunyi

Ibnu Abi Jamrah berkat4 "Kemungkinan seperti firman-Nya

dalam surah Al Baqarah ayat 152, litt g\i\ul (Karena itu,

ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Alcu ingat [pulal kepadamu).

Maknanya, ingatlah kepada-Ku dengan mengagungkan, maka Aku

ingat pula kepada kalian dengan memberikan nilmrat. Allah juga

berfirman dalam surah Al Ankabuut ayat 45, tl ly i;-4 loan

sesungguhnya mengingat Allah [shalatJ adalah lebih besar

fkeutamaannya dari ibadah-ibadah yang lamJ.) Maksudnya,
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merupakan ibadah yang paling besar. Maka barangsiapa mengingat-

Nya dengan rasa takut maka Allah akan menentramkannya. Allah

ber{irman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28,',+liSitlJ.J,Jlt ttr j;-a7i
(Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi

tenteram)."

Y ,*,ifi o$ (Dan jika dia mengingat-Ku di tengah

khalayak). Maksudny4 khalayak atau kelompok.

'P 
f Y ,*'^fft (Maka Alat mengingatnya di tengah

khalayak yang lebih baik dari mereka). Seorang atrli ilmu berkata,

"Disimpulkan dari sini, bahwa dzikir dengan samar lebih utama dari

dzikir yang keras. Maksudny4 jika dia mengingatkan di dalam

ditioyu, maka Aku mengingatnya dengan pahala yang tidak Aku
perlihatkan kepada seorang pun. Dan jika dia mengingatku (berdzikir

kepada-Ku) secara keras, maka aku mengingatnya dengan pahala yang

aku perlihatkan kepada khalayak yang lebih baik."

Ibnu Baththal berkat4 "Ini nash yang menyatakan bahwa

malaikat lebih utama daripada manusia. Ini merupakan madzhab

mayoritas ahli ilmu, dan untuk itu ada sejumlah dalil penguatrya dari

A1 Qur'an, di antaranya firman-Nya dalam surah Al A'raaf ayat20, It

i-lg',y€k\i #tkb( (Metainkan supaya kamu be:rdua tidak

menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal [dalai.m
surgaJ). Yang kekal lebih utama dari yang fan4 sehingga malaikat
lebih utarna dari manusia."

Pandangan ini ditanggapi, bahwa yang dikenal dari mayoritas

Ahlus sunnah, bahwa golongan shalih manusia lebih utama dari semua
jenis, sedangkan yang berpendapat lebih rnengutamakan malaikat

adalah kaum filusuf kemudian Mu'tazilah, lalu sedikit dari golongan

Ahlus sunnah yang bermadzhab tasawwuf, serta sebagian ahlu zhahir.

Sebagian mereka lebih mengutamakan di antara kedua jenis dengan

berkata, "Hakikat malaikat lebih utama dari hakikat manusia, karena
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malaikat bersifat catraya, baik dan halus, di samping juga diserlai

dengan keluasan ilmu, kekuatan dan kemumian esensi. hi tidak

memastikan pengutamaan setiap pribadi di atas pribadi lainnya, sebab

ada kemungkinan pada sebagian manusia memiliki itu diserta

tambahan kelebihan lain. Ada juga yang me,ngfuhususkan perbedaan

antara manusia yang shalih dengan malaikat. Ada juga yang

mengkhususkannya dengan para nabi, kemudian di antara mereka ada

yang lebih mengutamakan malaikat dari selain para nabi.

Selain itu, ada yang lebih mengutamakan mereka daripada

para nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Di antara dalil yang

mengutamakan nabi atas malaikat, bahwa Altah mernerintahkan para

malaikat bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan

kepadanya, sampai-sampai iblis berkata dalam surah Al Israa' ayat 62,

|i'*f g, rii '4J (roongkanlah kepadaht iniknh orangnya

yang Englrau muliakan atas diriht).

Dalil lainnya adalah firman Allah dalam suratr Shaad ayat 75,

'€t'e 6.(Yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku) yang

mengisyaratkan pemeliharaan yang tidak diberikan kepada para

malaikat. Dalil lainnya, firman Allah dalam surah Aali Imraan ayat

33, 'ibJt.-it s)b ot:;t Jt: eti 1.;JtiJi)'?:rT Ch-br li'r Lt

(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga lbrahim dan

lreluarga Imran melebihi segala umat); firman-Nya dalam suratr Al
Jaatsiyalr ayat 13, f\\i 4 6t gtt61Jt e16 € *'} (Dan Dia

menundulrlran untulqnu apa yang ada di langit dan apa yang ada di

bumi).

Secara lunum, malaikat masuk juga dalam kategori ini

malaikat, sedangkan yang menundukkan lebih utama dari yang

ditundukkan. Lagi pul4 ketaatan merupakan karakter asal malaikat,

sedangkan ketaatan manusia harus dibangun setelah melawan hawa

nafsu. Karena tabiat manusia dibarengi dengan syahwat, arnbisi, hawa
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nafsu dan marah, jadi ibadatr manusia lebih berat dari malaikat.

Ketaatan malaikat dengan perintah yang ditujukan kepada merek4

sedangkan ketaatan manusia kadang dengan nash, kadang dengan

ijtihad dan kadang dengan istinbath (penyimpulan), sehingga lebih

berat.

Selain itu, malaikat terbebas dari godaan syetan, sementara

manusia kadang dilingkupi oleh syubhat dan iming-iming pahala.

Malaikat juga dapat menyaksikan hakikat kerajaan Allah sedangkan

manusia tidak mengetahui itu kecuali dari pemberitahuan, maka

mereka tidak terlepas dari syrbhat berkenaan dengan keteraturan

galaksi bintang-bintang dan peredaran planet-planet, kecuali orang

yang kokoh agamanya. Itu yang te{adi begitu saja kecuali dengan

kesulitan yang berat dan upaya yang Sglh.

Adapun dalil-dalil golongan lainnya (yang menyatakan

malaikat lebih utama), maka dikatakan bahwa hadits bab ini
merupakan dalil terkuat yang menunjulikan itu karena dinyatakan

de,ngan firman-Nya (dalam hadits qudsi), '& 
f y G. (Ot tengah

khalayak yang lebih baik dari mereka), dan maksudnya adalah para

malaikat, sampai-sampai sebagaian mereka berkata, "Berapa banyak

orang yang berdzikir kepada Allah di tengah khalayak yang di
dalamnya terdapat Muhammad SAW, maka Allah mengingat mereka

di tengah khalayak yang lebih baik daripada mereka."

Sebagian Ahlus sunnah menjawab, bahwa hadits tersebut

bukan nash untuk itu dan tidak menyatakan dengan maksud demikian,

tapi kemungkinannya yang dimaksud dengan khalayak yang lebih

baik itu adalatr golongan yang berdzikir yang terdiri dari para nabi dan

para syrrhada. Sebab mereka hidup di sisi Allah sehingga tidak

terbatas hanya pada malaikat.

Yang lain me,njawab bahwa ini lebih kuat dari jawaban

pertmra, bahwa status *lebih baik" itu dikaitkan dengan yang

berdzikir (mengngat Allah) dan al mala'(khalayak), maka segi yang
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dikaitkan dengan Tuhan yang Matra Perkasa lebih baik dari segi yang

tidak dikaitkan dengan-Nya. Jadi, "lebih baik" itu me,ngenai kelompok

dengan kelompok.

Menurut say4 jawaban itu ctrkup kuat dan awalnya saya

menduga ini adalatr jawaban dari idenya se'ndiri, tapi kemudian saya

melihatrya dalam perkataan Al Qadhi Kamaluddin bin Az-Zanralkani

dalam bagran yang dihimpun dalam kttab Ar-Rafiq At A'la, dia

berkat4 ..Allah me,nerima dzikir harnba di dalam dirinya dengan

mengingatnya di dalarn Diri-Nya, dan menerima dzikir hamba di

tengah l*ralayak dengan mengingatnya di tengah ktralayak pula. Jadi,

dzikir di tengah khalayak kedua lebih baik dari dzikir yang pertama.

Sebab Allah yang mengingat di tengah mereka, sehingga l*ralayak

yangberdzikir kepada Allah di mana Allah ada di tengah mereka lebih

utama dari }*ralayak yang berdzikir kepada Allah dimana Allah tidak

berada di tengah mereka."

Di antara dalil golongan Mu'tazilah adalah didatrllukannya

penyebutan malaikat dalam finnan Allah dalam surah Al Baqarah ayat

98,l/",ji *il'i !.r:tft'oi i, (Barang siapa yang menjadi musuh

Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya), fimran-Nya dalam

sruatr Aali Imraan ayat 1.8, -ijr t$i z-<'r)it'1j" :t1.uy iff ilr ik3

(Allah menyatalcan bahwa tidak ada llah fyang berhak disembahJ

melainlran Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan

orang-orang yang berilmu [iuga menyataknry yang demikian ituJ),

firman-Nya dalam surah Al Hajj ayat75, 'Ut)l')$. at'U gi'bl-hi

/dt (Allah memilih utusan-utusan-[Nyal dari malailmt dan dari

manusia).

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa sekadar

mendahulukan penyebutan tidak berarti menunjukkan pengutamaan.

Sebab hal itu bukan kriteria batasan, tapi karena ada sebab-sebab

lainnya seperti kare,na lebih dulu dari segi waktu, contohnya firman-
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Nya dalam surah A1 Ahzaab ayat 7, eti| ii * *s (Dari kamu

[sendiriJ, dari Nuh, Ibrahim). Di sini Nuh disebutkan lebih dulu dari

Ibrahim karena masa Nuh lebih dulu dari masa Ibrahim, padahal

Ibrahim lebih utama darinya. Contoh lainnya, firman Allah dalam

surah An-Nisaa' ayat r72, ij?Yti.ir l: y.,* o:t<;"'oi'g;,'JSJlX-U

Jf.it (At Masih sekati-trali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah,

dan tidak [pula engganJ malaikat-malaikat yang terdekat [kepada

AttahJ).

Az-Zatrathsyari menyatakan batrwa penunjukkannya untuk

hal ini adalatr pasti dilihat jika dilihat dari sisi ilmu ma'ani. Tentang

firman Allah dalam suratr An-Nisaa' ayat 172, ttV.i,'i<rl'*Jr 15 (Dan

tidak [pula engganJ malaikat-malaikat yang terdekat [kepada AllahJ),

dia berkata, *Maksudnya, yang lebih tinggi kadarnya dari A1 Masih,

yaitu para malaikat yang terdekat yang berada di sekitar Arsy, seperti

Jibril, Mikail dan Israfil" IImu ma'ani tidak menafsirkannya selain ini,

karena ayat ini sebagai sanggahan terhadap kaum Nasrani yang sangat

berlebihan terhadap Al Masih, sehingga dikatakan kepada mereka, 'Al
Masih tidak akan enggan untuk menjadi hamba, dan tidak pula yang

trebih tinggi deraj atrya daripadanya'."

Narnun pandangan ini dijawab, bahwa redaksi yang meningkat

tidak berarti menunjukkan pengutamaan, tapi itu berdasarkan

kedudukan. Hal ini karena baik malaikat maupun Al Masih memang

sama-sama disembah (diperhrhan), sehingga mereka dibantah, bahwa

A1 Masih yang dapat kalian saksikan itu pun tidak enggan untuk

menghamba kepada Allah, demikian juga yang tidak dapat kalian

saksikan, yaitu para malaikat, mereka juga tidak enggan untuk

menghamba kepada-Nya. Jiwa manusia memang lebih takut kepada

yang tidak tampak daripada yang dapat mereka saksikan, lagi pula

sifat-sifat yang menyebabkan mereka mempertuhankan Al Masih

terdapat pula pada para malaikat, yaitu zuhud terhadap kemewahan

dunia, mengetahui sebagian perkara gaib dan menghidupkan kembali
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yang telah mati. Namun demikian mereka tidak enggan untuk

menghamba kepada Aliah. Jadi, susunan redaksi yang meningkat ini

tidak menunjukkan pengutamaan dalam hal yang diperdebatkan.

Al Baidhawi berkata, "Orang yang menyatakan bahwa para

malaikat lebih utama dari para nabi berdalil dengan partikel sambung

pada ayat ini (J). Sebab ayat ini sebagai sanggahan terhadap kaum

Nasrani yang mengangtat Ai Masih dari status harnba- Artinya,

bagian yang disarrbungkan (setelah kata sambung, yakni para

malaikat yang terdekat) lebih tingg derajatnya daripada yang

sebelumnya (yakni Al Masih), sehingga ketidakengganan pam

malaikat untuk menghamba kepada Allah bagaikan bukti ]iang

menunjutkan ketidakengganan AI Masih untuk menghamba kepada

Allah. Jawabannya, bahwa ayat ini sebagai sanggahan tentang

penyembahan Al Masih danmalaikat.

Jadi, penyambungan itu sebagai bentuk hiperbola berdasarkan

banyalarya jumlatr, 'bukan karena pengutamaan, seperti kalimat:

ashbaha al amiir laa yukhaalifuhuu ra'iisun walaa mar'uu.s (sang

gubernur tidak lagi ditentang oleh atasan maupun bawahan). Kalaupun

dianggap sebagai pengutarnaan, maka intinya adalah mengutamakan

para malaikat yang didekatkan di sekitar Arsy. Bahkan, yang lebih

tinggr derajatnya dari mereka terhadap Al Masih, dan ini tidak berarti

pengutamaan secara mutlak salah satu jenisnya dibanding yang lain."

Ath-Thaibi berkat4 'Dalil yang digunakan mereka tidak tepat,

kecuali bila dianggap bahwa ayat tersebut sebagai sanggahan terhadap

kaum Nasrani saja sehingga Al Masih tidak akan enggan untuk

menghamba dan tidak pula yang lebih tinggt derajat dari Al Masih.

Namun, orarg yang menyatakan demikian perlu menetapkan batrwa

kaum Nasrani meyakini bahwa malaikat lebih tinggi derajatnya dari

Al Masih, padahal mereka tidak berkeyakinan demikiarl bahkan

mereka meyakin bahwa Al Masih itu adalah filhan, maka dalil ini
tidak tepat."
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Dia berkata, "Selain itu, susunan redaksi ayat ini juga bernada

sempuma, bukan menunjukkan peringkat. Demikian ini karena

didahului oleh firman-Nya dalam surah An-Nisaa' ayat 171, illirr t!1
'V t y- J t *1\ rpt;j yr1cJst 

11.6 
ii 4 { otS:- of '$6* "r-0

(Sesungguhnya Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah

dari mempunyai anak, segala yang dl langtt dan di bumi adalah

kepunyaan-Nya. Culcuplah Allah sebagai Pemelihara). Jadi, Allah

telatr menetapkan keesaan-Nya, kepemilikan dan kekuasaan-Nya yang

sempurna, kemudian disusul dengan tidak adanya keengganan dari Al
Masih untuk menghamba kepada-Nya. Dengan demikian, kalimat

lengkapnya adalah, wahai kaum Nasrani, tidaklah layak untuk

menyombongkan diri terhadap-Nya orang yang kalian anggap sebagai

tuhan itu kerena kayakinan kalian akan kesempumaarulya. Tidak pula

para malaikat yang juga dianggap sebagai tuhan oleh yang lain karena

diyakini kesempurnaannya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Baghawi telah mengemukakan

itu secara ringkas, redaksinya adalah, Allah tidak mengatakan itu

untuk menyatakan lebih tinggrnya kedudukan mereka dibanding

kedudukan Is4 tapi sebagai sanggahan terhadap orang-orang yang

meuyatakan batrwa para malaikat adalah tuhan-tuhan, maka Allah

menyangkal mereka sebagaimana menyangkal kaum Nasrani yang

mengklaim trinitas.

Dalil lainnnya adalah firman Allah dalam surah A1 An'aam

ayat 60, tJ-L 4€ ,S:ilt:,iiJr ntlf 
'$ .1' u.tr ,ty'3i J'ji l'Jt

{Katakanlah, "Aht tidak mengatakan kepadamu, bahwa

perbendaharaan Allah ada padalcu, dan tidak [pula] aht mengetahui

yang gaib dan tidak fpulal alat mengatakan kepadamu bahwa aku ini

malailcat). Dalam ayat ini beliau menafikan dirinya sebagai malaikat.

Ini menunjirkkan batrwa para malaikat itu lebih utama. Pandangan ini

ditanggapi, bahwa beliau menafikan itu karena orang-orang meminta

kepada beliau perbendaharaan dan ilmu gaib serta berkarakter
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malaikat, yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak menggauli isteri.

Hal ini berpangkal dari pengingkaran mereka, bahwa Allah tidak

mungkin mengutus manusia seperti mereka. Oleh sebab itu, beliau

menafikan dirinya sebagai malaikat, namrm ini tidak berarti

menunjull<an lebih utamanya malaikat.

Dalil lainnya, ketika Allah menyinggung tentang Jibril dan

Muhammad, Allah berfirman mengenai Jibril dalam surah Al

Haaqqatr ayat 40, i-t' J:F)") J:e t\ lsesungguhnva Al Qur'an itu

benar-benar firman [Allah yang dibawa oleh] utusan yang mulia

fJibriu). Lalu mengenai Nabi SAW Allah berfirman dalam sura]r At-

Takwiir ayat 22, g'j-t'r"'.'6rtb 61 (Dan temanmu fMuhammadJ itu

bukanlah sekali-kali orang Stla). Ini menunjukkan perbedaan yang

jauh. Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa ayat ini sebagai

sanggahan terhadap oftrng yang menuduh bahwa beliau sedang

kerasukan syetan (yalari menuduh beliau sebagai orang gila), sehingga

ayat ini menyanggahnya dengan nada demikian untuk mengagungkan

Nabi SAW.

Selain itu, Allah juga menyebut Nabi SAW di bagian lain

dengan sebutan seperti yang disandangkan kepada Jibirl di sini balrkan

lebih agung dari itu. Az-Zamakhsyari pernah mengemukakan

ungkapan yang tidak etis dalam hal ini, sehingga para imam

menyanggahnya dan menyatakan bahwa kata-katanya itu merupakan

penyimpangan.

t#';\'-:;b;: Vifo dia mendekatkan diri kepada-Ku

sejengkat). Dalam riwayat Al Mustamli dan As-sarakhsi disebutkan

dengan redaksi, *, Penjelasaannya akan dikennukakan di akhir

perrbahasan tentang tauhid dalam bab riwayat-riwayat Nabi SAW dari

Tuhannya.
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16. Firman Allah, -*:'tle-ll6 
"$3 

'$ "ffap-tfap sesuatu pasti
binasa, kecuali Ailah.,, (es. AI eashash [2g]: gS)

.nlt*
7406. Dari Jabir bin Abdilrah, dia berkata: Ketika

diturunkannya ayat ini, ,,Katakanlah, ,Dia yang berkuasa untuk
mengirimkan adzab kepadamu, dari atas kamr,,., Nabi SAW pun
mengucapkan, "Alan berlindung dengan Wajah_Mu.,, Selanjutnya
Allah berfirman, "Atelt dari bawah kakimu.,, Beliau kemudian
mengucapkan, *Alru berlindung dengan ll/ajah_Mu.,, Lalu Allah
berfirrnan, "Aten Dia mencampurkan kamu daram gorongan-golongan
(yang saling bertentangan)." Beliau lantas bersabda, ,,Ini lebih
ringan."

Keterangan Hadits

{Bab firman Allah, ,,Tiap_tiap 
sesuatu pasti binasa, kecuali

Allah.') Dalam bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Jabir
tentang turunnya firman Alrah dalam surah AI An'aam ayat 65, $ $
6:t;'€J ,rtii-'bi & );rdt (Katakantah,o,Dia yang berkuasa untuk
mengirimkan adzab kepadamu.') penjerasannya terah dipaparkan
dalam tafsir surah Al An'aam. Di bagian akhirnya disebutkan ,'1;-i ttL
(Ini lebih ringan). sedangkan dalam riwayat Ibnu As-sakan
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dicantumkan dengan kata 9$ (Ini). Katapenunjuk ini tidak tercantum

dalam iwayat Al Ashili. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah
kalimat, #ilpi 6t " 

berlindung dengan Wajak-Mu).

Ibnu Baththal berkat a, "Ayat dan hadits ini menunjukkan
bahwa Allah memiliki wajah, dan itu adalah sifat Dzat-Nya, bukan
anggota badan, dan tidak seperti wajah-wajah para makhluk.
Sebagaimana halnya kita mengatakan bahwa Allah Maha Tahu, tapi
kita tidak mengatakan-Nya seperti para ulama."

Yang lain berkata, "Ayat ini menunjukkan bahwa yang
dimaksud dengan judul ini adalah Dzat yang disucikan. Jika itu
sebagai sifat perbuatan, tentu tercakup pula oleh kebinasaan
sebagaimana sifat-sifat lainnya, dan itu adalah mustahil.,,

Ar-Raghib berkata, "Asal makna al wajh adalah anggota tubuh
yang sudah dikenal itu. Sebab wajah merupakan bagran depan anggota
tubuh yang paling mulia, sehingga digunakan untuk bagian depan dan
utama dari segala sesuafu. contohnya, wajhu an-nahaar (permuraan
siang) dan sebagainy4 artitya permukaannya. Kadang kata wajah
juga digunakan dengan makna dzat, seperti kalimat, karramailahu
wajhah (Allah memuliakan wajahnya). Demikian juga firman-Nya
dalam surah Ar-Rahmaan ayat27,lFli3 )il, ,i rti ai: ,ra|.: ean
tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan
kemuliaan). Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud
dengan wajah adalah maksud. Artiny4 dan tetap kekal apa yang
dimaksud oleh Waj ah-Nya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagran terakhir ini dinukil dari
Sufyan dan lainnya. Riwayat ini telah dikemukakan di awal tafsir
surah Al Qashash.

Al Karmani berkata, "Ada yang mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan wajah pada ayat dan hadits ini adalah dzat, atau
wujud, atau sebagu kata tambahan, atau wajah yang tidak seperti
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wajah-wajah lainnya karena mustahil diartikan sebagai anggota tubuh
yang sudah dikenal."

Al Baihaqi berkat4 "Kata wajahsering disebutkan di dalam Al
Qur'an dan Sunnatr yang shahih, sebagiarurya bermakna sebagai sifat

dzat, seperti sabdaNabi SAW, *:t ,P f$t)t::s11(treanali pakaian

kebesaran di atas Wajah-Nya). Hadits ini terdapat dalam ?,rtab Shahih
Bukhari dari hadits Abu Musa. Sebagiannya lagi bermakna min ajli
(karena atau untuk), seperti firman-Nya dalam surah Al Inasan ayat 9,

lt *,1'eA AllSesungguhnya kami memberi makanan kepadamu

hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah). Sebagiarmya lagi
bermakna keridhaan, seperti firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat

52, Lalj o\ *-'-i- (Mer eka m en ghen d aki keidhaan-Ny a), dan fi rman-

Nya dalam surah Al-Lail ayat Z},ri'li {:: *.:;q)1\(Tetapi [dia
memberilmn itu semata-matal furena mencari knridhaan Tuhannya
Yang Maha Tinggil. Jadi, maksudnya dapat dipastikan bukan anggota

tubuh."

17. Firman Allah, t 'b'P; "Dan supaya hamu diasuh di

bawah pengawasan-Ku." (Qs. Thaahaa [20]: 39) Maksudnya,
diberi makan. Dan Firman-Nya, $Lr€f nYang berlayar dengan

pemeliharaan Kami."(Qs. Al Qamar [sal: la)

'ot,,,Sr-,*r;a\t ,k ,;t*,)*UtTi,i,i i' * *
Lp -+ ,;L#*. )b?:-'r"\,J il' '"y,,:gV,r,*,- y hl

a1,i" + ^*'ok ,;Jt r:1ll ')?i JC:nt'ni;ir7 \---

7407. Dari Abdullah, dia berkata, 'Dajjal pernah disebutkan di
hadapan Nabi SAW, maka beliau bersabda" 'sesungguhnya Allaft
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tidak samar atas kalian, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah mata-

Nya -seraya tangan beliau menunjuk kearah matanya- dan

sesungguhnya Al Masih Dajjal buta mata kanannya, seolah-olah

matanya adalah buah anggur yang menonjol'."

^,i)l j;. t1

..o1 , of()tlU. oi

7408. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecaali dia memperingatkan

kaumnya tentang si buta sebelah matanya. Sesungguhnya dia buta

sebelah matanya, dan sesungguhnya Tuhan kalian bukanlah yang
buta sebelah mata-Nya, tertulis di antara kedua matanya'lcafir'."

Keterangan Hadits

(Bab firman Allah, "Dan supaya lamu diasuh di bawah
pengdwasan-Ku." Maksudnya, diberi makan) Demikian redaksi yang

dicantumkan dalam riwayat AI Mustamli dan Al Ashili. Ibnu Baththal

berkata, "Ini adalah penafsiran Qatadah. Kalimat shana'tu al faras
artinya aku bersikap baik dalam mengurusi kuda itu."

(ry\"y.ai,lf;'h {iit (Oo" Firman-Nya, "Yang berlayar

dengan pemeliharaan Kami.') Maksudny4 dengan sepengetahuan

Kami.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar
kemudian hadits Anas tentang Dajjal. Penjelasan kedua hadits ini telah
dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah. Kedua hadits ini
menunjukkan bahwa Allah tidak buta sebelah.

:Jtl',^:q) l:. ht ;* ut r; ,ob \t ,*, ",:t v,
'€::rL, i?f iy,vrdt')?\i';y ,:.;i\t, e'o

l.r'7 ,^, . ,i O 
', Sr,

. ;rt) # sa ?r\,
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Di sini disebutkan , * 4gl*r 1Sl17surayo tangan beliau

menunjuk matanya), demikian dalam riwayat mayoritas dari Musa bin

trsmail dari Juwairiyah. Sementara Abu Mas'ud menyebutkan daiam

l<rtab Al Athraf Dari Musaddad sebagai ganti Musa. Namun yang

benar adalah yang pertanra. Dinukil juga oleh Utsman Ad-Darimi

dalam kitab Ar-Radd ala Bisyr Al Marisi,dari Musabin Isrnail, seperti

itu. Selain itu, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Muhammad bin

Asma' dari pamanny4 Juwairiyatr, taupa tambahan yang terdapat di

bagian akhinrya. oleh Abu Ya'la dan A1 Hasan bin Sufran menukul

pula darinya di dalam Musnad mereka. Hadits ini dinukil juga ole,h Al

Ismaili dari keduanya

Ar-Raghib berkata, 'I(ata al ain adalah anggota tubuh, penjaga

sesuatu yang memelihara juga disebtt al ain. contoh kalimat, fulaan
bi'ainii artinya aku menjaga fulan. Allah berfirman dalam surah Huud

ayat 37, +\ l:f-jii' {lo0 (Dan buatlah bahtera itu dengan

pengawasan Kami). Maksudny4 Kami melihat dan mengawasimu'

Contoh lainny4 Firman-Nya dalam surah Al Qamar ayat 14, €F

+\(Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami), dan firman-Nya

dalam surah Thaahaa ayat 39, ,# d'b'€bJ:, (Dan supaya knmu

diasuh di bawah pengawasan-Ku). Maksudnya, dengan pemeliharaan-

Ku. Selain rtu, kata al ainjuga digunakan untuk makna lainnya."

Ibnu Baththal berkata, "Golongan Mujassamah (tajsim)

berdalil dengan hadits ini. Tentang sabdabeliau, + ;l:*. :6i::

(seraya tangan beliau menunjuk fte matanya), mereka berkata, 'Ini

menunjukkan bahwa mata-Nya adalah seperti mata-mata lainnya'.

Lalu ditanggapi dengan kemustahilan Allatr memiliki jasad seperti

jasad-jasad lainnya beserta anggota-anggota tubuhnya. Sebab jasad

adalah haadits (ada perrrulaannya) sedangkan Dia qadiim (tidak ada

pemrulaannya), maka ini menunjukkan penafian kekurangan'dari-

Nya."
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Sedikit penjelasan mengenai ini telah dipaparkan dalam bab

firman Allah, "Dan Allah Maho Mendengar lagi Maha Melihat." (Q*
An-Nisaa' [a]: 13a)

Al Baihaqi berkata, "Di antara mereka ada yang mengatakan

bahwa kata al ain adalah sifat Dzat, sebagaimana halnya al wajh. Ada

juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al ain adalah

penglihatan."

Berdasarkan ini, maka firman-Ny4 t# olb'{:e3: (Oan

supaya knmu diasuh di bawah pengawasan-Ku) maksudnya adalah,

agar kamu berada di bawatr penglihatan-Ku- Demikian juga firman-

Nya dalam surah Ath-Thuur ayat 48, q\l!J'! |*,t ,Sa'pq 1O""

bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka

sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami)- Maksudnya, di

bawah penglihatan Kami. Htxuf nun di sini berfungsi untuk

pengagungan. Dia lebih cendenmg dengan pendapat yang pertama,

karena merupakan madzhab salaf, dan dikuatkan oleh redaksi hadits

inr, 9;a')G;l?t (s er ay a tangan beliau menuni uk). Ini mengisyaratkan

sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahwa maknanya adalah

kekuasaan. Demikian ymg dinyatakan oleh orung yang berpendapat

bahwa itu adalah sifat dzat

Ibnu Al Manayyar berkata, "Segr pendalilan yang menetapkan

mata bagi Allah dari hadits yang menyebutkan tentang dajjal ini

adalah sabda beliau, ;*4;J ?ot 
"ttl 

ls"rungguhnya Allah tidak buta

sebelah mata-Nya). Sebab yang buta sebelah matanya adalah yang

tidak ada matanya, sedangkan kebalikan dari dari buta sebelah adalah

memiliki mata. Lalu ketika kekurangan ini ditepis, berarti dipastikan

kesempurnaannya, yaitu adanya mata.Ini sebagai bentuk permisalan

untuk lebih mendekatkan pemahaman, bukan berarti menetapkan

adanya anggota tubuh tersebut. Mengenai sifat-sifat ini, seperti mata,

wajah dan tangan, ada t;rga pendapat di kalangan para ahli kalam,
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yaitu: (a) itu adalah sifat-sifat dzat ymg ditetapkan berdasarkan

sam'ilyah dan tidak dapat dijangkau oleh akal, (b) mata adalah kiasan

tentang sifat melihat, tangan sebagai kiasan tentang kekuasaan, dan

wajah sebagai kiasan tentang sifat ada dan (c) menetapkannya

sebagaimana halnya hadits dengan memasrahkan maknanya kepada

Allah."

Syaikh Syihabuddin As-Sahrawardi dalam kitab Aqidatrnya

berkata, "Allah mengabarkan dalam Al Qur'an dan ditetapkan dari

Rasul-Nya tentang kata istiwa', diri, tangan dan mata. hi tidak boleh

dimalcnai dengan tasybih (menyerupakan Allatr dengan makhluk) dari

tidak pula ta'thil (mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah).

Sebab bila tidak ada hadits dari Allah dan Rasul-Nya tentunya akal

tidak akan berani melenggang di seputar larangan atau batasan itu."

Ath-Thaibi berkata, "Inilah madzhab yang dapat dijadikan

sebagai pedoman, dan demikianlah yang dikemukakan oleh para salaf

shalih."

Yang lain berkata, "Tidak ada nukilan dari Nabi SAW dari

tidak pula dari seorang satrabat pun melalui jalur yang shahih yang

menyatakan secara jelas tentang wajibnya menakwilkan sesuatu dari

itu dan tidak pula yang melarang menyebutkannya. Dan adalah

mustahil Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk menyampaikan apa

yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan telatr diturunkan

kepadanya dalam surah Al Maa'idah ayat 3, [i-r-r |3 
"r::St 

iVt
(Pada hari ini telah Kusempurnalcan untuk kamu agamamu) kemudian

beliau malah meninggalkan masalah ini (tidak menyampaikan).

Sehingga apa yang memang tidak ada pada beliau tidak boleh

dinisbatkan kepada beliau. Selain itu, beliau sendiri menganjurkan

untuk menyampaikan apa yang telah beliau sampaikan sebagaimana

sabdanya, t itilt lr9rit rr * (Hendaklah yang menyatrsilan

menyarnpaikan kepada yang tidak ha&). Dengan demikian para

sahabat dapat menukil perkataan, perbuatan, kondisi dan sifat-sifat
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beliau yang mereka saksikan.

Ini menunjukkan bahwa mereka sepakat dalam mengimaninya

sesuai dengan cara yang dikehendaki Allah. Karena itu, kita wajib

mensucikan-Nya dari tindakan menyerupakan Allah dengan makhluk,

sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syuuraa ayat 11, d;;''A
i; (Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia). Karena itu,

barangsiapa yang mengharuskan untuk menyelisihi itu setelatr

generasi mereka, berarti telah menyelisihi cara mereka. Hanya Allah-

lah yang kuasa memberi petunjuk."

Saya pernatr ditanya, apakah boleh seseorang yang membaca

hadits ini untuk melalarkan sebagaimana yang dilalnrkan oleh

Rasulullah SAW? Saya menjawab: Hanya Allah-lah yang berkuasa

memberi petunjuk, sesungguhnya jika terbayang olehnya apa yang

sesuai dengan keyakinannya, dan dia meyakini kesucian Allah dari

sifat-sifat huduts, dan dia sekadarhendak menghayati, maka itu boleh.

Namun yang lebih utama adalah meninggalkan itu karena

dikfiawatirkan akan dirasuki oleh syubhat menyerupakan Allah

dengan yang lain. Saya tidak menemukan penjelasan seorang

pensyarah pun yang memaknai hadits ini dengan makna yang

terbayang oleh saya tentang penetapan kesucian. Sebab terlihat bahwa

intinya mengandung penyerupaan, yaitu bahwa isyarat tangan Nabi

sAw ke aratr matanya adalah berkenaan dengan mata Dajjal. Itu

memang benar. Selain itu, dajjal juga memang mengaku sebagai

tuhan, yang dulunya Dajjal bermata normal, lalu terjadilatr musibah

menimpa dirinya, dan dia tidak mampu menghindarkan dirinya dari

musibah tersebut.

I

t
H

{
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18. Firman Allah, i;eitist$r U.r;.i' ht $ "aia-lah Yang

Menciptaknn, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa'"

(Qs.Al Hasyr [59]: 24)

,6-(J, f;.t-bi'#t ,}F*It i ts'y e"G:At )e-' ,fi ,f
pi rYl,lt ,* o;t $C ,:irx-r') qrr;#-'ai rr"tr'v

Uy-';;r'6 b ?lr LP u:P'titl ,!&t;llw,)'ilt,f' 
.ivr ii Jt

{, \t * d, Ju :Ju" )r, t'| U; ,€i * \rU i6:,

,Ap ii,r vt :;:lx U'4{& )/

. 7409. Dari Abu Sa'id Al Khudri tentang perang bani

Musthaliq, bahwa mereka (para sahabat) mendapatkan para tawanan,

lalu mereka hendak menggauli para tawanan itu namun tidak mau

mereka hamil. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang azl

(mengeluarkan mani di luar vagina), maka beliau bersabda, "Mengapa

kalian, janganlah kalian melakukan itu, lmrena sesungguhnya Allah

telah menetaplan siapa yang al<an Dia ciptakan hingga Hari

Kiamat."

Mujahid berkata dari Qaza'ah: Aku mendengar Abu Sa'id

berkata, 'T'\Iabi SAW bersabda, 'Tidak ada satu pun jiwa yang

diciptalran treanali AllahJah yang menciptakannya' '"

Keteransan Iladits

(Bab firman Allah, "Dia-lah Yang Menciptakan, Yang

Mengadalran, Yang Membentuk Rupa.'). Demikian redaksi yang

dicantumkan dalam mayoritas riwayat, sedangkan tiwalahnya adalah,
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'i::"jr'u:4t !1r;Jr hr ;6, demikian juga redaksi yang dicantumkan

pada sebagian naskatr dari riwayat Karimah.

Ath-Thaibi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa ketiga

redaksi ini sinonim. Pendapat ini keliru, karena kata al khaaliq berasal

dari kata al khalqu. Asal maknanya adalah penetapan yang tepat, dan

diartikan al ibdaa'yakni mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada

contohnya, seperti firman Allah dalam surah Al An'aam ayatlR, '$

,"\'tb :r}t;)t (Dia menciptakan langit dan bumi). Kata itu diartikan

juga dengan at-tahniin, seperti firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat

4,ihtaa ir:-li '* <OA menciptaknn manusia dari mani). Sementara

kata Al Baari', berasal dari kata al bar'u. Asal maknanya adalah

terbebasnya sesuatu dari yang lain. contoh kalimat, bari'a fulaan min

maradhihi (fulan sembuh dari sakitnya), bari'a al madyuun min

dainihi (orang yang berutang terlepas dari tanggungan utangnya).

Contoh lainnya, istabra'tu al jaariyah (aku meng-istibra' budak

perempuan [yakni tidak menggaulinya hingga jelas kekosongan

rahimnya dari janin]). Bisa juga bermalana pembuatan, contohnya:

bara'allaah an-nasamah (Allahmenciptakan jiwa). Sedangkan kata al

mushawwir adalah perupa dan penyusun bentuk sesuai dengan

tuntutan hikmah. Maka Allah adalah (Pencipta segala sesuatu).

Maknanya, Allah mengadakan segala sesuatu dari asalnya dan yang

tanpa ada asalnya. Allah adalah Pembuat segala sesuatu. Maksudny4

sesuai dengan tuntutan hilsnah tanpa adanya kontradiksi maupun

benturan, karena pokok penetapannya kembali kepada kehendak.

Allah adalah Pembentuk rupa segala sesuatu dalam bentuk yang detail

dengan segala sepesifikasinya dan kesempurnzuumya. Ketiganya

termasuk sifat-sifat perbuatan kecuali bila yang dimaksud dengan al

khaaliq adalah (penentu) maka termasuk sifat-sifat dzat. Sebab

penentuan kembali kepada kehendak. Berdasarkan ini, maka

penentuan terjadi lebih dulu, kemudian barulatr pengadaan sesuai

dengan ketenfu an, selanjutnya pembenfukan rupa."

FATIII'L BAARI - 495



Al Hulaimi berkata, "Makna al khaaliq adalah yang

menjadikan ciptaan-ciptaan menjadi berbagai jenis, dan setiap

jenisnya dengan kriteria tertentu. Makna al baari' adalah yang

mengadakan apa yang telatr ada dalam pengetahuan-Nya. Inilah yang

diisyaratkan oleh firman-Nya dalam surah Al Hadiid ayat2}, oi ,Pb
ri$ (Sebetum Kami menciptalcannya). Kemungkinan juga maksudnya

adalah perubatr sesuatu, karena Allah membentuk dari air, tanah, api

dan udarq kemudian dari situ membentuk tubuh yang bermacam-

macam. Sedangkan makna al mushawwir adalah yang membentuk

segala sesuatu sesuai yang dikehendaki-Nya berupa penyerupaan dan

ketidakserupaan."

Ar-Raghib berkata, "Kata al lchalqu tidak bermal<lora al ibdaa'

kecuali bagi Allah. Itulah yang diisyaratkan oleh firman-Nya dalam

surah An-Nahl ayat 17,'Oiili-t.'*f ii,j-'fil (Maka apaknh [AllahJ

yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan

[apa-apaJ). Adapun yang mengadakan padahal tidak mempunyai

kemampuan itu, maka sesungguhnya itu terjadi dengan takdir Allah,

seperti firman-Nya kepada Isa dalam surah Al Maa'idah ayat ltO, lli

,ii- ,4r *4 *r} t*,5 1oo" [ingatlah pulal di wahu kamu

membentuk dari tanah [suatu bentukJ yang berupa burung dengan

izin-Ku). Bagi selain AUah, kata al khalqu berrrakna membentuk, dan

juga bermakna bohong.

Kata al baari'(Pencipta) adalah khusus sifat Allatr, sedangkan

al bariyyah artinya makhluk. Ada juga yang mengatakan bahwa al

bariyyah asalnya dengan huruf hamzah, yaitu dari kata barra'o. Ada

juga yang mengatakan asalnya al barriyyt, diambil dari kalimat

baraitu al uud (aku memahat kayu). Ada juga yang mengatakan

balrwa kata al bariyyah dari kata al baraa yang artinya tanah. Jadi,

kemungkinan mal<nanya adalah yang m€ngadakan makhluk dari

tanah. Sedangkan makna al mushawwir adalah yang membentuk atau
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yang mempersiapkan. Allah berfirman dalarn surah Aali 'Imraan ayat

e , )e-:-1* f6lti e ifA (yarg membentuk lmmu dalam rahim

s e b a g aim an a dikeh en daki - Ny a).

Asal makna kata ash-shuurah adalatr yang membedakan

sesuatu dari yang lain, di antaranya ada yang dapat diindera, seperti

shuurah al insaan (bentuk manusia) dan shuurah al faras (bentuk

kuda). Ada juga yang dapat dinalar dengan logika, seperti yang

dik*rususkan bagi manusia seperti akal dan pandangan. krilah yang

diisyaratkan oleh firman-Nya dalam surah Al A'ruaf ayat I l, f ide
€gi* (Kami telah menciptakan kamu [AdamJ, lalu Kami bentuk

tubuhmu),firman-Nya dalam suratr Ghaafir ayat 64, tP$ €;*t
€;* (Dan dia membentuk knmu lalu membaguskan rupamu), darr

firman-Nya dalarn surah Aali 'Imraan ayat 6, f6lti ei;A e$r i
'rtU-'.i{S 

lOfotoh yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana

dikehendaki-Nya);'
'z-?? 

f 4$ r)'tr lOan Mujahid berkata dari Qaza'ah).Dia

Ibnu Yahya, yakni dari riwayat Al Aqran, karena Mujahid adalah lbnd
Jabr Al Musfir yang dikenal dengan julukan Al Makki yang selevel

dengan Qaza'ah.

/ :"t {i; hr k}t ,SC ,Jui # (:$U (Aht bertanya

kepada Abu Sa'id, lalu dia berkata, "Nabi SAW bersabda.')
Demikian redaksi yang dicantumkan di sini dengan membuang bagran

yang ditanyakan, sedangkan dalam riwayat selain Abu Dzar
disebutkan dengan redaksi, 

"i* 
(Alcu mendengar) sebagai ggati

redaksi, til:' 6t " 
bertanya).Imam Muslim dan para ketiga penyusun

l<rtab As-Sunan telah menukil secara maushul dari riwayat Suffatr bin
Uyainah, dari Abdullah bin Abi Najih, dari Mujahid dengan redaksi,

i'uteti; ,;ul.it,,:ui ;&j *?0,& n' J?i + Jlsrf.i 6a
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disebutkan di hadapan Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,

"Behtm ada seorang pun dari kalian yang melalatkan itu.') Beliau

tidak mengatakan, "Jangan ada yang melakukan itu." Kemudian dia

menyebutkan sisa haditsnya, yaitu bagian yang disebutkan di sini.

Ibnu Baththal berkata, 'Makna al khaaliq adalah yang

menciptakan para makhluk. Itulah rnakna tidak ada satu pun yang

menyertai Allah. Allah senantiasa menyebut Diri-Nya al khaaliq

dengan malma bahwa Dia akan menciptakan lagi karena mustahil

qadim-rrya ciptaan."

Al Karmani berkata, "Makna sabda beliau dalam hadits ini

adalah, ingatlah bahwa itu sudah diciptakan, maksudnya telatr

ditetapkan penciptaannya dan telah diketatrui penciptaannya di sisi

Allah, sehingga pasti akan terwujud."

19. Firman Allah, 'qt'& Q "Yang telah Kuciptakan dengan

kedua tangan-Ku." (Qs. Shaad [38]: 75)

?;-t#rh' tq ,Ju',r3*ah, * 4t"oi,'it *
t I ) 

' 
/' cJ,.*'n *-;- & G., it G*a t "i :o'jfi uX i$t

94?nt'Mv trullt 6;61iil U ,b'i-#i;i otfu .fu

& irt, it rl'&t1o k ;af 'o;et|{k*'oJ'ilL

4,'^|rb, & f']- 3rii l5 ,i'fr .til $tEJ'o b-;
- 

f\<$ ,Fl . 
L k ,s'i,i:ri ry €ri rrA ,ft -q;l

Si -qtbi g'* ?"t -'€tb'.5,i:rr7 ,L'; o'ir3

-'€t-i'.^!,:J'r4, et;.\t'ie . *'), W .a,t;1,,'$t

49A _ FATIil'L BAARI



irrrhr trr iur a:, ;; $t fr -W:;f 6trt it;.tb; T ?'x:,
'^t;* 4?''::r- pra Ui,j'li;,;; o:i,* ,11i.3*,
ti! "*'r)3Wr{?;, :t* ;+t}t $r -A)}i Jl
Fi ;v \t j; r,zt t ;i, fj,!a L^ilW, &

tlo,2* o>VG ,:tb:G ,G:i? .?:6 (,3 ii'u ?k t; i V t4
hri:, c 

"g$ 
u+L d'*; ;:, Ul:,6Lt ,# d.Lt$ ;:,

e :,tr r"&'; : r:6"-.J-'y r'-ru 4:t:Jia"'"i ,nn:,r-"s1

'&tL ,t:o ,;."L5 ,:Lrri'"i ,q* 4;, j:r'";ii '&
tf irr i-i 6 ,** urr'.*, j: ,;'r, $te ,.,1 i .rit'# eL ,:o"#.Fi ,:6il-'5i ,i3J7\t ,,sa- i ,,*r-
.aiir'&r:o ,ti; d'4 L;rl ; ,,i* r;r. j: i;A
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7470. Dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda, *Pada Hari
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Kiamat kelak, Allah mengumpulkan orang-orang beriman, lalu

mereka berkata, 'sebaihtya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita

hingga membuat kita tenang di tempat kita ini'. Lalu merekn pun

menemui Adam seraya berknta, 'Wahai Adam, bagaimana engkau

melihat manusia? Allah menciptaknnmu dengan tangan-Nya dan

memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, serta

mengajarl<anmu nama-nama segala sesuatu. Maka mintalah syafa'at

bagi lrami kepada Tuhanmu hingga Dia membuat kami tenang di

tempat ini'. Maka dia berkata, 'Alat tidak berhak atas hal rtu!' -lalu
dia (Adam) menyebutkan kesalahan yang telah diperbuatnya-. Akan

tetapi temuilah Nuh, sebab dia adalah rasul pertama yang diutus

Allah kepada penduduk bumi'. Merekn kemudian menemui Nuh, maka

dia pun berlmta, 'Alil tidak berhak atas hal itu -lalu dia

menyebutkan kesalahan yang pernah dilalrukannya-. Aknn tetapi

temuliah lbrahim, sebab dia adalah kekasih Allah Yang Maha

Pengasih (Khalilurrahman)'. Mereka lalu menemui lbrahim, mala

dia berkata, 'Aku tidak berhak atas hal itu -lalu dia menyebutkan

kepada mereka kesalahan yang telah diperbuatnya-. Akan tetapi

temuilah Musa, seorang hamba yang Allah berikan Taurat kepadanya

dan berbicara langsung kepadanya'. Mereka kemudian menemui

Musa, malm dia pun berknta, 'Aht tidak berhak atas hal itu:lalu dia

menyebutlan kepada mereka kesalahan yang telah dilakukannya-.
Akan tetapi temuilah Isa, hamba Allah dan Rasul-Nya, serta knlimat-

Nya dan ruh dari-Nya'. Meiekn lalu menemui Isa, dan dia pun

berkata, 'Aku tidak berhak atas hal itu. Akan tetapi temuilah

Muhammad SAW, seorang hamba yang telah diampuni Allah dosanya

yang telah lalu dan akan datang'" Setelah itu mereka datang

menemuiku, maka aku beranjak, lalu meminta izin kepada Tuhanla4

malra alat pun diizinkan kepada-Nya. Tatkala alat melihat Tuhanku,

alat bersimpuh sujud kepada-Nya, dan Dia membiarkanlu selama

yang dikehendaki Allah,lalu dikatakan kepadaht, 'Bangkitlah wahai

Muhammad, ucapkanlah, pasti kamu akan didengar, mohonlah, pasti

lamu akan diberi, dan mintalah syafa'at, pasti lamu diberi syafa'at'.
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Malra alat pun memuji Tuhanlu dengan pujian-pujian yang diaiarkan-

Nya kepadalal kemudian aht memintakan syafa'at, lalu ditetapkanlah

battasan untulclcu, malca alat memasul<kan mereka ke dalam surga.

Kemudian alcu kembali, dan tatkala alat melihat Tuhanku, alat

bersimpuh sujud kepada-Nya, dan Dia membiarkanlu selama yang

dikehendaki Allah, lalu dilutakan kepadala4 'Bangkitlah wahai

Muhammad, ucapkanlah, pasti knmu akan didengar, mohonlah, pasti

kamu alran diberi, dan mintalah syafa'at, pasti kamu diberi syafa'at'.

Malra aleu pun memuji Tuhanlu dengan pujian-puiian yang diajarkan-

Nya kepadala+ lcemudian aht memintakan sya/b'at,lalu ditetapkanlah

batasan untuklnt, maka alat memasul<kan mereka ke dalam surga.

Kemudian aht kembali, dan tatkala aku melihat Tuhanht, alru

bersimpuh sujud kepada-Nya, dan Dia membiarkanlcu selama yang

dikehendaki Allah, lalu dikntakan kepadaht, 'Bangkitlah wahai

Muhammad, ucapkanlah, pasti kamu akan didengar, mohonlah, pasti

kamu alean diberi, dan mintalah ty"f"'at, pasti kamu diberi syafa'at'.

Maka alat pun memuji Tuhanlu dengan pujian-puiian yang diajarknn-

Nya kqadaht, kemudian aht memintalcan syafa'at, lalu ditetapkanlah

batasan untukla4 maka alcu memasukkan merela ke dalam surga.

Kemudian aht kembali, lalu berkata, 'Wahai TuhanlaL tidak tersisa

lagi di neralm selain yang ditahan oleh Al Qur'an dan diwaiibkan

bagi mereka untuk menetap secara keknl'."

Selanjutnya Nabi SAW bersatda, "Akan keluar dari neraka

orang yang mengucapknn, laa ilaaho illallaah (tidak ada tuhan

kecuali Allah) dan di dalam hatinya ada kebailmn seberat gandum.

Kemudian akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan, laa

ilaaha illallaah (tidak ada tuhan selain Allah) dan dalam hatinya ada

kebaikan seberat biji gandum. Kemudian alwn keluar dari neralm

orang yang mengucapkan, laa ilaaha illallaah (tidak ada tuhan selain

Allah) dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat biji dzarrah."

TATTIUL BAAnI - 5O1



't cli nr i ,lv pi *ah, & it ,S?r'al i;} oj ?
- t'* 

"-y,'6ii 
tt'';Ll,;uj . 166,Pt i* ^;;: 

tW-
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t;:tb4-itvst a?\i *.:
?4ll.Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW U.r."Uau,

"Tangan Allah penuh, tidak terlatrangi oleh pemberian yang

dicarahkan sepanjang malam dan siang." Beliau juga bersabda,
*Tidalrkah kalian lihat apa yang telah diberikan-Nya semenjak Allah

menciptakan langrt dan bumi? Sesungguhnya itu tidak mengurangi

apa yang ada di tangan-Nya." Beliau bersabda, "'Arsy-Nya di atas

air, dan di tangan-Nya yang lain terdapat timbangan yang Dia
turunlran dan naikkan."

'Jt ,:p: *e h, & n, J;r'* lA;.\t *r'# ;t r
,i';-'";,#r'.>rr3r i*;b:r\i rqt ?; :4- ?nr'01,sG

*ry rV;r1, *tpt(r
7412. Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, bahwa

beliau bersabd4 "Sesungguhnya Allah menggenggam bumi pada Hari
Kiamat, sementara langit berada di tangan kanan-Nya, kemudian Dia
berfirman, 'Alaiah Sang Raja'." Diriwayatkan juga oleh Sa'id dari

Malik.

\, .* Ut *'* i.r'q- :,lsL ry-i:# ii,*livi
,/Fl ,'e/1t -r",# s?i:r(,r I ,rui t*_r.u: #
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b-n,*, t'\t & n' ,lJ,i, JG:Jui;;(:Li ,,i** ;)
'i:'vi hr

7413. Dan Umar bin Hamzah berkaia: Aku mendengar Salim

(berkata), "r{ku mende,ngar ini dari Ibnu Umar dari Nabi SAW." Abu

Al Yaman berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhi:
Abu Salmrah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Allah menggenggam bumi'."

J-:JG" *:, $Lht *Ut Jti;i:r*Lf ,lur *,r
f\ j 6-ar\r1 f\,p e6Atry"li,r Lt ,itli*)

,i:A; ,yt *U>ra1 *LS''ftl6 y\,p JVt)
,iit;'-'i. F *t ,lLht -* ar J?r'a# .itpr ei

.(e *6',* iirr rjlii st1 ,lri ;
et*\* ::H * fV U Ji, *;tr:,t17, U ,#- Jv

* *:, t' \t * lnr Jy,'a*t'l' 1*'* ry *
xit4-;,

7414. Dari Abdullah, batrwa seorang Yahudi datang kepada

Nabi SAW lalu berkatq "Wahai Muharnmad, sesungguhnya Allah
memegang semua langit di atas safu jari, semua bumi di atas satu jari,

semua gunung di atas satu jari, semua pepohonan di atas satu jari dan

para makhluk di atas safu jari, kemudian berfirman, 'Akulah sang

Raja'. Maka Rasulullah SAW tertawa hingga tampak grgr

geralramnya, kemudian betau membacakan, oDan merela tidak
mengagunglran Allah dengan pengagungan yang semestinya'." (Qs.

Az-Zumar t391: 67)
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Yahya bin Sa'id berkata: Dan menambatrkan pada (sanafinya

Fudhail bin Iyadh dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah, "Maka

Rasulullatr SAW tertawa kare,na takjub dan membenarkannya."

7415. Abdullah berkata: Seorang lelaki dari kalangan atrli

kitab datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Abu Al Qasim,

sesungguhnya Allah memegang semua langit di atas satu jari, semua

bumi di atas satu jari, semua pepohonan di atas satu jari, dan para

makhluk (lainnya) di atas satu jari, kemudian Dia berfirman, 'Akulah

Sang Raja. Akulah Sang Raja'. Lalu Aku melihat Nabi SAW tertawa

hingga tampak glgr-grgt gerahamnya, kemudian beliau membacakan,

'Dan merelra tidak mengagungknn Allah dengan pengagungan yang

semestinya'. " (Qs. Az-Zwar 1391:67)

Keterangan Hadits

(Bab Firman Allah, "Yang telah Kuciptakan dengan kedua

tangan-Ku.') Ibnu Baththal berkat4 "Ayat ini menetapkan dua tangan

bagi Allah. Keduanya termasuk sifat-sifat Dzat-Nya, dan bukan

sebagai anggota tubuh. lri berbeda dengan apa yang dikemukakan

oleh golongan musyabbihah yang rnenyerupakan Allah dengan

maktrluk dan golongan Jatrmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah.

Untuk menyanggah kalangan yang menyatakan bahwa kedua tangan

ifu bermalma kekuasaan, para ulama sepakat, batrwa Allah memiliki
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satu kekuasaan menurut pendryat golongan yang me,netapkan, dan
Allah tidak memiliki kekuasaan me,nurut gorongan yang menafftan,
karena mereka mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa bagi Dzat-Nya.
Yang menunjukkan kedua tangan bukan bermakna kekuasaan, bahwa
firman AIIah kepada iblis dalm surah Shaad ayat'.,5, "rl#"At',!ra 6
"q:4. LJl" 6J. (Apatcah yang menglnlangi kamu sujud lcepada yang

telah Ku-ciptakan dengan kefua tangan-Ku'). Menunju*rran makna
yang mewajibkau sujud. lifta t -rgrur bermakna kekuasaan" tentu tidak
ada perbedaan antara Adam dan iblis. sebab keduanya sama-sama
diciptakan dengan kekuasaan-Nya, dm tentunya iblis akan berkatq
'Kelebihan apa yang dimiliki Adam dibanding diriku, padahal aku
juga Engkau ciptakan de,ngan kekuasaan-Mu sebagairnana Engkau
menciptakannya dengan kekuasam-Mu'. Ketika iblis berkata dalam
suralr Al A'raaf ayat 12, *bti{A, ,$'U s* (Engkau ciptakan

saya dari api sedang dia Engkm ciptakan dari tanah), ini
menunjukkan ketfiususan Adm, karena Ailah menciptakannya
dengan kedua tangan-Nya. Tidak boleh juga memaknai kedua tangan
ini sebagai "dua kenikm.alan" 1mg juga termasuk makhluk, karena
mustahil penciptaan makhluk dengro malfihrk statusnya sebagai sifat
tidak mesti menetapkannya sebagai mggota tubuh.,'

Tentang sabda Nabi SAW, i,r-ir ,s?\i *+; (dan di tangan-

Nya yang lain terdapat tfunfungan), Ibnu At-Tin berkata 'olni
menolak penalwilan 'tangan' dengan 'kekuasaan'." Demikian juga
tentang sabda Nabi SAW dalern hadits Ibnu Abbas secara marfit', J:rl
'6- l-:ti ttgi 4}:i"6 ,:lih b, '* 6 (yang pertama kati Attah

ciptalran adolah qalam fpenal, lalu Ailah mengambilnya dengan
tangan kanan-Nya, dan keduatongan-llya odolah lcanan).

Ibnu Faurak berkata, "Ada ymg mengatakan bahwa kata al
yadd (tangn) bennalara dzat pe,maknaan ini tepat untuk firman-Nya
dalam surah Yaasiin afi 71,,i**t '+ g (sebagian dari apa yang
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telah Kami ciptakan dengan kelamsaan Kami sendiri), tapi tidak tepat

untuk firman-Nya dalam surah Shaad ayat75,'g4ri>ilt Q(anq
telah Kuciptakan dengan kedua tangan-Ku), sebab ini sebagai

bantahan terhadap iblis. Jika diartikan sebagai dzat,makabantahan ini

tidak tepat."

Yang lain berkata, "Ini merupakan redaksi perumpamaan

untuk mendekatkan pemahaman. Sebab yang telah diketahui, bahwa

yang memperhatikan sesuatu secara serius maka akan menanganinya

dengan tangannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perhatian

terhadap penciptaan Adam adalah yang paling menonjol dibanding

penciptaan yang lain."

Secara etimologi, kata al yadd mempunyai banyak makna. Ada

dua puluh lima makna yang semuanya antara hakikat dan kiasan,

yaitu:

1. Anggota tubuh.

2. Kekuatan, seperti firman-Nya dalam surah Shaad ayat 17: 'liti

Sji ri (Daud yang mempunyai kelamtan).

3. Kepemilikan, seperti firman-Nya dalam surah A1 Hadiid ayat

29,lyr *rj-l.jjt'ofj 1Oo" bahwa karunia itu adalah di tangan

Allah).

4. Perjanjian, seperti firman-Nya dalam surah Al Fath ayat lO, U-

'/y-);"1O j ittt lTangan Allah di atas tangan merekn). U',SA-rS*

y-17u, (Ini kedua tanganku untuk memenuhi perjaniian

denganmu).

5. Tunduk dan patuh. Seorang penyair berkata, X$ 9Vurt41Ul
i;ji (Tunduk patuh dengan perkataan, sehingga dia

terhinalcan).
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6. Nilcnat, seperti kalimat, P-.H €* Ft ' Ptb,, f s (B"ropo

banyak kenilonatan bagilru karena gelapnya malam).

7. Kepemilikan, seperti firman-Nya dalam surah Aali 'Imraan

ayatl3, ilt ,r;. S;ait\ $ 1Xot"f"nlah, 'sesungguhnya karunia

itu di tangan [milikJ Allah'.)

8. Kepatuhan, seperti firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat

29, )-i-';ri -t-;dt rj;f- & (Sampai mereka membayar jizyah

dengan patuh).

g. @alam naskah aslinya kosong tanpa tulisan), seperti firman-

Nya dalam surah Al Baqarah ayat237, ;:tJ, gi.. g{'t r:h :i
gr-3r (Atau dimaaJkan oleh orang yang memegang ikatan

nikah).

10. Penguasa.

11. Ketaatan.

12. Jamaah (golongan).

13. Jalan, seperti kalimat' ,grl-Jr '$-'#irt (Mereka mengaratr ke

arah pantai).

14. Perpecatran, seperti kalimat: fi *$ rj]ii ltvtereta berpecah

belah seperti perpecahan kaum Saba').

15. Pemeliharaan

16. Yad al qaw artinyabagran atas busur.

17. Yadas-saifartinyagagangpedmg.

18. Yad ar-ruuh a{rnyabagran untuk pegangan.

19. Sayapburung.

20. Masa (waktu). Contohnya katima! ii.t' 'r-iiti,l f 1a* tiart
berjumpa dengannya sejak lama).

I
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21.

22.

23.

24.

25.

Permulaan. Contohnya kalimat, e{- pt5'Jii'4 (aku berjumpa

dengannya sej ak permulaan).

Yad ats-tsaub arltnyakelebihan pakaian Oagran yang lebih).

Yad asy-syaf 'artinya di depan sesuatu.

Kekuatan.

Tunai. Contohnya kalimat, ) rrtT-t trt " 
menjualnya secara

tunai).

Pada bab ini hnam Bukhari mengemukakan empat hadits,

ketiganya dari empat jalur, dan yang keempat dari dua jalur,yang

yaitu:

Pertama, hadits Anas tentang syafa'at. Penjelasarurya telah

dipaparkan secara garnblang di akhir pembahasan tentang kelembutan

hati. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah perkataan di mauqif

kepada Adam, 9;L?s'A-lb (Altah menciptakanmu dengan Tangan-

Nvo).

'oJjS y$t lt- oi p!il, gti- 1rada Hari Kiamat kelak, orang-

orang beriman dilcumpulkan seperti ini). Demikian redaksi yang

dicantumkan dalam semua riwayat, dan saya kira di awal kalimat ini

ada huruf lam. Kata penunjuk pada kalimat pt4l 1ifi. (pada tlart

Kiamat) menunjukkan kepada yang disebutkan setelahnya. Dalarn

riwayat Muslim dari riwayat Mu'adz bin Hisyam dari ayahnya

disebutkan, |$-iJ.t:'W yUit f:r,ryd,}l' iao, (pada Hari Kiamat

kelak Allah menghimpunkan orang-orang beriman sehingga mereka

memperhatikan itu). Sementara dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah

dari Qatadah disebutk ar., 'dJ.U.'at4Y" ii- t}:i{- (memperhatian

-atau- diilhamlmn untuk itu) dengan keraguan. Nanti pada bab
*Wajah-wajah (orang-orang mulonin) pada hari itu berseri-seri." (Qs.

Al Qiyaamah lTS): 22) disebutkan dari riwayat Hammam dari
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Qatadah, *,+rtry ufr lsehtngga mereka memperhatiknn int).

'-!-L oj4jJ *\(Mohonkanlak syafa'at trepada Tuhanmu).

Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat mayoritas, dan itu
pula yang disebutkan dari selain jalur ini. Sedangkan dalam riwayat

Abu Dzar selain dari Al Kasynihani dicantumkan dengan redaksi,

cl3.

Al Karmani berkata, "Maksudnya, dari kata at-tasyfii ' yang

artinya menerima syafa'at, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi,

kemungkinarurya adalah untuk menunjukkan banyak atau hiperbola."

3Ui 't (Atcu tidak di sana). De,rnikian redaksi yang

dicantumkan oleh mayoritas periwayat di kedua tempafqm, sementara

riwayat Abu Dzar dari As-Saralhsi dengan redaksi, ;il3

d.oifi (Lalu alu diizinlmn). Dalam riwayat Abu Dzar dari Al

Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, ,)ii{-t, dengan huruf waz

(dan) sebagai ganti huruf/a'.
t2. lo, !

lll-j ,F (U*pkanlah niscaya engkau didengar). Demikian

redaksi riwayat mayoritas, yaitu dengan hurufya', sedangtan riwayat

Abu Dzar dari As-Saral*rsi dan Al Kusymihami de,ngan huruf ta' di
kedua tempatnya.

llrlt'J, (Mintatah niscaya engkau dibeA. Dalam riwayat Abu

Dzar dari Al Mustamli dicantumkan dengan redaksi, Li,'t npa huruf

ha' dr kedua tempatnya.

Kedua, hadits Abu Hurairah dari jalur Abu Az-Zinad dari Al
A'raj.

itU (Tangan Altah). Pada perrbahasan tentang tafsir surah

Huud disebutkan tanrbahan di awal hadits ini, tljb}Ji],#t
(BerinfaHah kamu niscaya Afu berirfak kepadam). Tambahan ini
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terdapat juga dalam riwayat Hammam yang diriwayatkan oleh

Muslim, sementara Imam Bukhari menyendirikannya sebagaimana

yang nanti akan dikemukakan dalam bab "Mereka hendak merubah

janji Allah. " Di dalamnya disebutkan, 1' &,.*i (Tangan kanan Attah)

sebagai ganti alrr 't-i- (Tangan Allah). Lalu ditanggapi tentang orang

yang menafsirkan kata al yadd di sini sebagai kenikmatan, dan

menjauhkan penafsirannya dengan perbendaharaan. Kata al yadd

ditafsirkan sebagai "perbendaharaan" karena penguas&rl terhadapnya.

c5i (Penuh). Kata ini berasal dari kata mal'aan. Dalam

riwayat Muslim dicantumkan dengan kata, 0,U. Ada yang mengatakan

batrwa redaksi itu keliru, sementara sebagian orang menyatakan

batrwa maksudnya adalah tangan kanan. Karena bisa dianggap

mudzakkar dan bisa juga muannats, dercrikian juga kata al kaff

(telapak tangan). Yang dimaksud dengan Lsri atau o5Ai adalah

kelazimannya, yaitu sebagai ungkapan sangat kaya dan Dia memiliki

rczeki yang tidak ada batasnya dalam pengetatruan para makhluk.

t&4-li (Tidak terhtrangi). Maksudnya, tidak terkurangi.

Contohnya, ghaada al maa'artinya air itu berkurang.

Ltl,-; (Sepanj ang). Maksudnya, senantiasa dicurahkan. Dalam

riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, &--i, dengan bentuk

mashdar.

jr]ilrt ;4t 1Uat"m dan siang). Kedua kata ini dibaca dengan

harakat fathah sebagai zharf (keterangan waktu), dan boleh juga

dibaca dengan harakat dhammah. Dalam riwayat Muslim disebutkand

dengan redaksi, ;-iittr;itr !1, dengan bentuk idhafah dan harakat

fathah pada huruf fra', boleh juga dengan harakat dhammah.

'6-i:l V Sl:t qiao*Xoh knlian lihat apa yang telah diberikan-

Nya). hi adalah bentuk kalimat pengundang perhatian untuk
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menunjulikan betapa jelasnya hal tersebut bagi yang berakal.

*i\\:9tjrlJt io'Ae 'fi {semenjak Allah menciptakan langit

dan bumi). Kata Allah tidak dicantumkan dalam riwa5at selain Abu

Dzar, yaifu riwayat Hammam.

',-4-'n'-Sy (Sesungguhnya itu tidak mengwotgi). Dalam

riwayat Hammam disebu&an dengan redaksi, y e 6';rt;- I (fiao*

mengurangi apa yang ada di tangan kanan-Nya).

Ath-Thaibi berkata, 'I(ata c$J Qtenuh), 14b4:J (tidak

menguranginyal,irL;(sepanjang)aan'ilti(tidakkahenglrautihat)

berfungsi sebagai predikat untuk kalimat ItU {tangan Allah).

Kemungkinan juga yang tiga pertarna sebagai sifa! sedmgfuan 'Fltf
(tidalrknh kalian lihat) sebagai kalimat permulaan. Seolah-olah ketika

dikatakan 'penuh' mengesankan boleh terjadi , lalu

ditepiskan dengan kalimat 'tidak a*urangi oleh sesuatu pun'.

Memang ada kalanya sesuatu selalu penuh dar tidak pematr

berkurang. Ada juga yang mengatakan, bahwa itl,-lmengisyaratkan

kaitan kepada !e:'Jt (pengurangan) dan dis€rtai de,ngan sesuatu yang

menunjukkan berkesinambungannya dengan disebutkmqra'malam
dan siang'. Kemudian disusul de,ngan sesuatu png menunjukkan

bahwa itu sangat jelas dan tidak s"mar bagi orang yang berakal setelah

sebelumnya disebutkan 'malam dan siang' )ang disusul dengan

kalimat p-ilf V*S menunjukkan panjanp),a masa."

Dia berkata, "Jika anda me,ngambil perkataan ini secara global

tanpa memperhatikan detailnya, t-mfak tffi$ahan kekaSraan serta

sempurnanya keluasan yang tidak be,rbatas dalam pe,mberian

kebaikan."

,r-iir & U:* :!'&2 (Dan betiau juga lrersabda, "'Arsy-Nya di
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atas ai). Kata ir-i (bersabda) tidak tercantumkan dalam riwayat

Hammam. Kesesuaian penyebutan Arsy di sini, bahwa orang yang

mendengarnya akan mengiatkan dengan redaksi, et\ii gt)(,' tt'd,

(Dia menciptakan langit dan bumi) yang sebelum itu. Jadi, ini
menunjukkan bahwa Arsy-Nya berada di atas air sebelum penciptaan

langit dan bumi sebagaimanayaflg disebutkan dalam hadits Imran bin
Hushain yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang

permulaan ciptaan dengan redaksi, )-5? o'6t ,:*;,,;til; llr if
,p')\ii c.ttjrlLJr',*'€ ,:6,J, oV (Altah telah ada sebelum adanya

sesuatu, dan Arsy-Nya berada di atas air, kernudian Dia menciptakan

langtt dan bumi).

ATr ?4t;J-?;rTt ,si\i 9fl1(Dan di tangan lain-Nya terdapat

timbangan yantg Dia turunkan dan naikkan). Maksudnya, menurunkan

dan menaikkan timbangan itu.

Al Khaththabi berkata, "Kata al miizan adalah perumpamaan,

maksudnya adalah pembagian antara para makhluk, itulah yang

diisyaratkan oleh kalimat, 'it!-t',rb-$J- (yang diturunkan dan

dinaikkan)."

Ad-Dawudi berkata, "Makna al miizan adalatr bahwa Dia
menetapkan segala sesuafu, menetapkan wakfunya dan. batasan-

batasanny4 maka tidak seorang pun yang dapat mendatangkan

manfaat maupun madharat kecuali dari-Nya."

Dalam riwayat Hammam disebutkan , ja:.alt jt i-;1;ii, a|\i or*':

(Dan di tangan-Nya pemberian dan penahanan). Demikian juga

redaksi yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari namun disertai

dengan keraguan. Sementara dalam riwayat Muslim dicantumkan

dengan huruf qaf dan ba', tarrpa keraguan. Disebutkan dari sebagian

periwayatnya dengan fux$ fa' sebagaimafla yang dikemukakan oleh

Iyadh, itu yang lebih masyhur.
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Iyadh berkata, 'Yang dfunaksud dengan al qabdhu adalatt

menahan ruh dengan kematian. Dan yang dimaksud deirgan al faidh
adalah pernberian kebaikan, bisa juga bermakna kernatian. Contohnya"

faadhat nafsahuu artinya mati. Kata ini diucapkan de,ngan huruf
dhadh atau zha'. Yang lebih tepat adalah menafsirkan dengan makna

al miizan (timbangan) sehingga sesuai dengan riu'ayat Al A'raj dalarn

bab ini. Sebab yang ditimbang dengan timbangan bisa kurang dan bisa

lebih, demikian juga yang ditahan.

Kemungkinan yang dimaksud dengan al qabdhu adalah

halangan atau pencegatran. Karena pemberian telah disebutkan

sebelumnya, jr-QhriJiIr irl,-; (sepanjang malam dan siang). Jadi

seperti halnya firman Allah dalarn surah Al Baqarah ayat 145, h?t

'h',Jt'r*- (Dan Altah menyempitkan dan melapangkan fruekiJ).

Selain itu, seperti yang terdapat dalam hadits An-Nawas bin Sam'an

yang diriwayatkan oleh Muslim yang akan disinggung di akhir bab

timbangan di tangan Yang Maha Pengasih yang meninggikan derajat

sejumlah kaum dan mere,ndahkan yang lain.

Dalam hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh Muslim dan

Ibnu Hibban disebutkan, iJV1;,eh A;lS-itr-'ot -p-iti€ f &r i1

(Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur, dan tidak selayabrya Dia
tidur lrarena senantiasa menurunlcan timbangan dan menailckannya).

Secara tekstual, yang dimaksud dengan al qisth adalah timbangan. Ini
semakin menguatkan bahwa kata ganti yang tersembunyi pada

kalimat, 'Ci[-, e4U- (yang Dia turunknn dan naiHran)kembali kepada

al miizan (timbangan) seperti yang disebutkan di awal redaksinya

Al Maziri berkata, "lDisebutkannya al qabdhu

(menahan/menyempitkan) dan al basthu (melapangkan) walaupun
merupakan satu kekuasaan adalah unfuk memahamkan para hamb4

bahwa Allah melakukan itu secara beragam. Sedangkan redaksi, 9fi
ts;\i (di tangan-Nya yang lain') mengisyaratkm bahwa kebiasaan
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orang yang diajak bicara adalah memberi dengan kedua tangan,

sehingga Allah mengungkapkan kekuasaan-Nya dalam melakukan itu

dengan menyebutkan dua tangan agar difahami maknanya sesuai

dengan kebiasaan mereka. "

Hal ini ditanggapi, bahwa kata al basthu (melapangkan) tidak

terdapat dalam hadits ini. Lalu dijawab, bahwa itu dapat difahami dari

lawan katanya sebagaimana yang telah disinggung di muka-

Ketiga, hadits Ibnu Umar.

'e\\\ y,q, ? tr',.&- ?nt'ts1 15 
", 

ungguhny a Al I ah m en ggen g g am

bumi pada Hari Kiamor). rft*o hadits Abu Hurairah yang telah

dikemukakan dalam bab firman-Nya, *Raja manusia", disebutkan,

#;,t1;:J ,sPi',"')\ih, 1- (Atlah menggenggam bumi dan

melipat langit dengan tangan kanan-Nya). Dalam riwayat Umar bin

Harnzah yang disebutkan, 94 ,i^:J\ j *qt ?i pr,#r ?nt ,e.14

{*|#:e\ i ,pt'ti qbJ,#:Jr (Pada Hari kiamat Attah melipat

langit kemudian memegangnya dengan tangan kanan-Nya, dan

melipat bumi kemudian memegangnya dengan tangan kiri-Nya).

Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan redaksi, 9:ti
a;-;ti (Dengan tangan-Nya yang lain) sebagai ganti redaksi,l.@.

(dengan tangan kiri-Nya). Selain itu, dalam riwayat Ibnu Wahb dari

Usamah bin Zaid, dari Nafi' dan Abu Hazim, dari Ibnu Umar

disebutkan tambahan, ,F-.;x-tlr €7G $,.ei'j ;S e l'"41h4

(Kemudian keduanya diletalckan di telapak tangan-Nya lalu Dia

melemparkan keduanya s ebagaimana halnya anak melemp ar b o la).

i:ip.ir r;f ,|):gi (Seraya berfirman,"Ala,ilah Sang Raja.") Dalam

riwayat Umar bin Hamzah disebutkan dengan redaksi, ;l sOt'rtSr|t ;i
to:jili$ (Mana orang-orang yang perkasa? Mana orang-orang yang

sombong?)
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f
9)6 ,f tf-irzl (Dinwayatknn juga oleh Sa'id dari Malik).

Maksu<Iny4 dari Nafi' yang disarrbungkan olet Ad-Daraqr.rthni dalarn

kitab Ghara'ib Malik dan Abu A1 Qasim Al-Ialaka'i di dalam kitab

As-Sunnah, dari jalur Abu Bakar Asy-Syaf i, dari Muhamrnad bin

Khalid At Ajuri, dari Sa'id, yaitu Ibnu Daud bin Abi Zanbat, orang

Madinah yang tinggal di Baghdad dan mengajarkan hadits di Ar-

Ruyy, juhrkannya Abu Utsman. Meskipun riwayatnya tidak

disebutkan dalam krtab Shahih Bukhari selain ini, tapi Imam Bukhari

meriwayatkan haditsnya dalam kitab Al Adab Al Mufrad' Dia

dibicarakan oleh banyak ahli hadits. Di dalam riwayatnya dia

menyebutkan, bahwa Nafi' menceritakan kepadaryra, bahwa Abdullah

bin Umar mengabarkan kepadanya. ,A.da juga yang meriwayatkan dari

Malik yang be,mama Sa'id juga, yaitu Sa'id bin Katsir dari Ufair,

salah seorang gurunya Im.am Bukfiari, tapi dalam hadits ini kami tidak

menemukan dari riwayatkanya. N Mirui dan jamaatr menyatakan

bahwa yang dikernukakan secara mu'allaq oleh Imam Buk*Iari di sini

adalatr Az-Zubam-
'.,.o. lct.t ? 'tF A.'F JVs (Dan Umar bin Hamzah berkata). Maksudny4

Ibnu Abdillah bin Umar yang telah disebutkan pada pembahasan

tentang shalat istisqa'. Gurunya adalah salim Ibnu Abdillah bin Umar,

pamannya Umar itu. Hadits ini di sini diriwalatkan secara maushul

oleh Muslim, Abu Daud dan lainnya dari riwayat Usamah.

Al Baihaqr berkata 'Tlanya Umar bin Hamzah yang

menyebutkan kata' kiri' dalam hadits ini."

Ini diriwayatkan juga dari Ibnu Umar oleh Nafi' dan

Ubaidullah bin Miqsam tanpa menyebutkan kata 'kiri'. Diriwayatkan
juga oleh Abu Hurairatr dan lainnya dari Nabi SAW seperti itu. Dalam

riwayat Muslim yang berasal dari hadits Abdullah bin Amr secara

marfu' disebutkan , ,;,,"i.lt #- * )i'Uly -)U *g, ?t- oiA-;;it

W- {!-8 s (Oron7-*ng yang berlaleu adil berada di atas mimbar'
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mimbar cahaya di sebelah kanan Yang Maha Pemurah, dan kedua

tangan-Nya adalah kanan). Demikian juga dalam hadits Abu Hurairah

disebutkan ,U- ,j, eu-q t ,gr'a*-b?y:i'rT i6 (Adam berkata,

"Aku memilih tangan kanan Tuhanht, dan kedua tangan Tuhanku

adalah kanan.')

Dikemukakan juga dari jalur Abu Yahya Al Qattat dari

Mujalrid mengenai penafsiran firman Allah dalam surah Az-ztxnar

ayat 67, #rbJ-#'otirJlr2 (Dan langit digulung dengan tangan

kanan-Nya), dia berkata, "Kedua tangan-Nya adalah kanan."

Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas secara marfu', |$t ?nt'6V t; S:ti

"d- F-u-ry t ,*)i;E;ti lfang pertama kali Allah ciptakan adalqh

qalam [penaJ, lalu Allah memegangnya dengan tangan kanan-Nya,

dan kedua tangan-Nya adalah kanan).

Al Qurthubi dalam kitab Al Mufhim berkata, "Demikian juga

riwayat ini menggunakan kata i*l' ftiri) untuk tangan Allah sebagai

bentuk hiperbola. Namun bagi kita, dan memang kebanyakan riwayat

tidak dicantumkan demikian, bahkan Nabi SAW sendiri menyebutkan

batrwa kedua tangan Allah adalah kanan, agar tidak timbul asumsi

bahwa ada kekurangan pada sifat Allah. Sebab bagi kita, kiri lebih

lemah daripada kanan."

Al Baihaqi berkata, "sebagian ahlu nazhar berpendapat, bahwa

kata al yad (tangan) adalah sifat, bukan anggota tubuh. Dan semua

bagian yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Sururah yang shahih.

Maksudnya, keterkaitannya dengan yang disebutkan bersamanya,

seperti melipat, mengambil, memegang, memberi, menerima,

menahan, berinfak dan sebagainya. tri adalah keterkaitan sifat dengan

hal tersebut sehingga sesuai, dan itu tidak menunjukkan sebagai

perihal. Sementara lainnya menakwilkan itu dengan yang layak bagi-

Nya."

Pendapat Al Khaththabi mengenai ini akan dipaparkan pada
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bab firman Allah, #t LiSr'o'i(rlir t-,,, 
*t,totoikat-malaikat dan Jibril

naik (menghadap) kepada Tuhan." (Qs.Al Ma'aarij [70]: a)

tt UI.3 tpi:gY;;r il:gi (Abu Al Yaman berkata: syu'aib

mengabarkan kepada kami ...). Penjelasannya telah dipaparkan dalam

bab finnan Allah, *Raja manusia. " (Qs. An-Naas [11]: 2)

Keempat, )b; ,f. --X- 
)ui lfanya bin Sa'id berkata).

Maksudnyq Ibnu Sa'id Al Qaththan yang meriwayatkannya dari Ats-

Tsauri.
) , ol '&* ,;.P 1"l-lt)i (Dan menambahkan pada [sanadJ-nya

Fudhaii bin lyadh).Redakis tni maushul sehingga tidak benar orang

yang menyatakannya mu'allaq. tnam Muslim telah meriwayatkannya

secara maushul dari Ahmad bin Yunus, dari Fudhail.

i* t-;tii'ai 1not.o seorang Yahudi datang). Dalam riwayat

Alqamalr disebutkaq ..7u:5lir ,Pi'rH ,F:iQ ls"ororg lelaki dari

lralangan ahli kitab datang).' Se,mentara dalam iwayat Fudhail bin

Iyadh yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, ft "* (Seorang

rahib datang). Syaiban menambahkan dalam riwayatrya, ttj\i;
(Dari antara para rahib).

'J-:ei6-:!ui (Dia kemudian berluta, "Wahai Muhammad.')

Dalam riwayat Alqamah disebutkan dengan redaksi, ,r,At t;3 6- (Wahai

Abu Al Qasim). Kduanya dipadukan dalam riwayat Fudhail.

gr!t,"i. rr t.l.li 3,r 11 lSorngguhnya Allah memegang semua
t

langit). Dalam riwayat Syaiban disebutkan de,ngan redaksi, JJ*'-
(menjadilan) sebagai ganti, ',!-t- (memegang). Fudhail

menanrbahkan dalam riwayatny4 *Uit it'- @ada Hari Kiamat).

Sementara dalam riwayat Abu Muawiyatr yang dinukil oleh Al Ismai'li
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disebutkan,$4YaSt'b\-trr Lf t-,6ir U.i r:-'"1*i (Sudah sampaikah

kepadamu wahai Abu Al Qasim, bahwa Allah membawa para

makhluk).
i. ,.

fi r*'ie\ (Semua pepohonan di atas satu jari). Dalam

riwayat Alqamah disebutkan tambahan, ts:;t) (Dan tanah). Dalam

riwayat Syaibah disebutkan, rs:j[,i rr;Jr (Air dan tanah). Sementara

dalam riwayat Fudhail bin Iyadh disebutkan, ,ft}e';a4'St4r

fl* a?rl ,UJltj (Bunung-gunung dan pepohonan di atas satu jari,

air dan tanah di atas satu jari).

laUoJltl (Dan para makhluk). Maksudnya, yang belum

disebutkan sebelumnya. Dalam riwayat Fudhail dan Syaiban

disebutkan dengan redaksi, A)AJt';l-r3 (Dan semua makhluk

painnyaJ). Dan menambatrkan Ibnu Khuzaimah dari Muhammad bin

Khallad dari Yatrya bin Sa'id Al Qaththan dari A1 A'masy, lalu

disebutkan haditsnya.

Muhammad berkata, 'Yahya menjelaskan secara rinci kepada

kami dengan jarinya."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal

dalam kitab ls-^Sannah, dari Yahya bin Sa'id, dan dia berkata, "Yahya

mengisyaratkan dengan tangannya, seraya menempatkan satu jari di
atas jari lainnya hingga akhir."

Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar Al Khallal dalam kitab As-

Sunnah, dari Bakar Al Marwazi dari Ahmad, dan dia berkata, "Dan

aku melihat Abu Abdillah mengisyaratkan dengan jari demi jari."

Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

disebutkan , ',iS ,'Jui .ts"r-'q;re| i|lut *i # io' & CIU:X" ;
,9i & ,(Jt3 ,os &'*'t\r: ,9i ,), 9Ui;"St ht gti t51 ytilt ,;i g- ,Jt
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,t:jt p*,.-y;::l:'ni,f= -* iyt*ti.*,)" F,;y't,ti r* JV1

iu#fi U ,p'd,5 # (Seorang Yahudi melewati Nabi SAW, lalu beliau

berkata, "Wahai orang Yahudi, berceritalah kepada lcami." Dia

kemudian berkata, "Bagaimana menurutmu, wahai Abu Al Qasim,

apabila Allah telah meletaldran semua langit di atas ini, semua bumi

di atas ini, air di atas ini, gunung-gunung di atas ini, dan semua

makhluk fiainnyal di atas ini." Seraya Abu Ja far -yaloi salah

seorang periwayatnya- membei isyarat dengan jari kelingkingnya

terlebih dahulu, kemudian jari berilattnya hingga ibu jari).

At-Tirmidzi berkat4'Tladits in hasan gharib shahih."

Dalam riwayat Mursal Marsuq yang dinukil oleh Al Harawi

secara marfit'disebutkan juga menyerupai tambatran ini.

tf-fi.lr Li ,j:;- f (KemuaUn Dia berfirman, "Ahtlah Sang

Raja.') Alqamatr mengulang kalimat ini di dalaur riwayatnya,

sementara Fudhail menambahkan dalam riwayatnya, |il*-ar t*.,i
(Seb elumnya kemudian menggoyanglrannya).

F: t1t?tt fu fu )'3-514vLi (Lalu Rasulutlah MW

tertawa).Dalarn riwayat Alqamah disebutkan, l-l[o ?u * ;;, U!1

|!* 'l;t (Lalu Aka melihat Nabi SAW tertawa). Seperti itu juga

redaksi dalaur riwayat Jarir, iib'r-ift (Dan sungguh aka telah

melihat).
tl.il-rti'o;n ,-? (HWSa tampak grgt-grgt gerahamnya). Kata

nawaajidz udr* bentuk jamak dari kata naajidz,yang artinya gigi

taring yang tampak ketika tertawa. Ada lnang mengatakan artinya gigi

geratram. Ada juga yang mengatakan artinya grgr taring bagan dalam

hingga pangkal tenggorokan. Syaiban bin Abdurralman

menarrrbahkan dalam riwayahy4 ;g J't-rt ta-*Z; (Karena

membenarkan perkataan rahib tersebut). Dalam riwayat Fudhail
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disebutkan,'i q'tb-f1 {$A lXarena talcjub dan membenarkannya).

Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan , ii w-# Fr',ltl b t*ts

(Karena takjub terhadap perkataan rahib tersebut dan

membenarkannya). Dalam riwayat Jarir disebutk arr,'J q;:"-f2 1Oo"

untuk membenarkannya), dengan tambahan huruf wau (dar). Ibnu

Khuzaimah pun menukil dari riwayat Israil, dari Manshur, ',l:Ji. ;,
lAta1AS rl+ti (Hingga lampak gigi-gigi gerahamnya karena

m emb en ar kan p erknt a anny a).

Ibnu Baththal berkata, "Kata jari tidak dimaknai sebagai

anggota tubuh, tapi dimaknai sebagai salah satu sifat Dzat dengan

tidak dipertanyakan bagaimana dan tidak pula kriteria batasannya."

Pendapat ini juga dinisbatkan kepada Al Asy'ari.

Diriwayatkan dari Ibnu Faurak tentang kemungkinan bahwa
jari tersebut adalah makhluk yang Allah ciptakan, lalu Allah
membebaninya sebagaimana membebani jari. Kemungkinan juga

yang dimaksud itu adalah kekuatan dan kekuasaan, seperti ungkapan,

maa fulaan illaa baina ishba'ii (fulan itu tidak ada apa-apanya hanya

seujung jariku saja) ketika hendak mengungkapkan tentang

kemampuannya terhadap si fulan itu. Ibnu At-Tin menguatkan yang

pertama, karena redaksi haditsnya adalah, fi & (Oi atas satuiari)

dan tidak menggunakan redaksi, #le (Di atas kedua jari-Nya).

Ibnu Baththal berkata, "Inti hadits ini adalah orang Yahudi itu
menyebutkan para makhluk, dan mengabarkan tentang kekuasaan

Allah atas semuanya, lalu Nabi SAV/ tertawa karena

membenarkarulya dan takjub karena orang Yahudi itu mengagungkan

itu berkenaan dengan kekuasaan Allah, kendati pun sebenarnya

kekuasaan Allah jauh lebih besar dari itu. SeAab itu, beliau

membacakan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 67, fu rl;6 Sj

g:fi ? (Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan
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yang sernestinya)- Maksudnya kekmasaan Allah terhadap apa yang

diciptakan-Nya tidak terbatas hanlm pada apa yang diungkapkan oleh

orang Yahudi itu. Karena Allah kuasa memegarg seh:ruh makhluk-

Nya tanpa sesuatu sebagaimana halnya sekarang. AUah berfirman

dalam surah Faathir ayat 47, :lifbiTi\?t,,:$r1J,JrAl-! lrlr Lt

(Sesungguhnya Allah rrcenahan langit dan burni supaya iangan
lenyap),dan firman-Np dalam surah Ar-Ra'd ayatl, & -rt3fi.$ e)
qij * (Meninggikan tangit tanpa tiang [sebagaimanal yang knmu

lihat);'

Al Khaththabi berkat4 'Kata al ishba' fiari) tidak disebutkan

di dalarn Al Qur'an ,lan tidak pula di dalm hadits yang

menetapkannya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa kata al yadd
(tangan) ltrkanl6fo sebagai mggota tubuh sehingga tidak

memunculkan asumsi te,ntang admya jari, jadi berhenti sampai di situ

sebagaimana yang dinptakan oleh pe,mbuat ryrari'at tidak perlu

dipertanyakan bagaimana dan tidak pula disenryakan dengan

makhluk. Kemungkinan pe,nyebutan jari.jari itu menryakan rekaan

orang Yahudi itu saj4 karena ofirng Yahudi meuumg beraliran tasybih

(menyerupakan Allah de,ngm )rang lain), dan apa )ang mereka

kemukakan dari Taurat seringfuli dicemari dengan tasybih, narnua hal

ini tidak masuk dalem madtabn)ra karun muslimin

Selain itq tertawanya Nabi SAW karena p€*ataan rahib

tersebut lantaran rela dan Sdangkao perkataan

periwaya! 'uj Grr,'" < (karena membenarkannya) in haaya dugaan

periwayat itu saja karena ,lalam banyak hadits dari berbagai jalur
periwayatannya tidak terd4at tmbahan ini. Kalauprm tanrbahan ini
benar, maka mrmgf,in memerahnya rona wajah dimaknai sebagai

malu, dan menguningnya wajah (pucat) dimaknai sebagai takut.

Sementara kondisinya itu tidak demikian, karenamerah png terhadap

pada tubuh kadang terjadi karena meluapnya aliran darah (maratr), dan

menguningnya kar€na aliran alaah yang disertai dengm png lainnya

1i

l

l

t
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(penyakit).

Kalaupun redaksi tambahan pada hadits ini dianggap

terpelihara, maka diartikan sebagai penakwilan dari firman Allah
dalam surah Az-Zamar ayat 67, $rU, i*' brTV,LSr j (Dan langit

digulung dengan tangan kanan-Nya). Maksudnya, kekuasaan-Nya

untuk menggulungnya dan mudahnya perkara ini bagi Allah untuk
menghimpunnya seperti halnya seseorang menghimpun sesuatu di
telapak tangannya. Bahkan untuk itu tidak perlu merapatkan telapak
tanganny4 tapi cukup hanya dengan sebagian jarinya saja."

Sebagian orang menanggapi pengingkaran terhadap

penyebutan al ishba' (ari) karena memang kata ini disebutkan dalam

sejumlah hadits, seperti hadits yang diriwayatkanoleh Musli*, 43bt

f?t grbi 'c *tG.?tT $) (Sesungguhnya hati manusia terletak

di antara dua jari di antara jari-jari Yang Maha Pengasih).

Mengenai kalimat, iit*--j ilr of (sesungguhnya Atlah

memegang...) Al Qurthubi dalam lrttab Al Mdhimberkata, "semua ini
adalah perkataan orang Yahudi. Kaum Yahudi memang berkeyakinan
tajsiru (yakni bahwa Allah bertubuh), dan bahwa Allah adalah pribadi
ytu'rg memiliki anggota tubuh sebagaimana keyakinan golongan

musyabbih dari kalangan umat ini. Sedangkan tertawanya Nabi SAW
karena karena takjub akan kejahilan orang Yahudi itu. Oleh sebab itu,
beliau nrembacak an, )jr-.3 "6; ?u ti'r-i rj1 (Dan mereka tidak

mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya).

Maksudnya, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya dan

tidak mengetahui-Nya dengan pengetahuan yang sesungguhnya. Jadi,

riwayat ini rnemang benar adanya.

Adapun tambahan periwayatnya, 'e.-j 14J^, 3't (dan

membenarkannya) ini bukan apa-apa, karena ini hanyalah perkataan

periwayat dan tidak benar. Sebab Nabi SAW tidak membenarkan

sesuatu yang mustahil, dan sifat-sifat tersebut adalah mustahil bagi
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Allah. Selain itu, bila Allah memiliki tangan dan jari-jari serta anggota

tubuh, berarti sama seperti salah seorang dari kita (makhluk). Jika

demikian berarti membutuhkan, haadits (ada permulaannya), serta ada

kekurangan dan kelemahan sebagaimana yang ada pada kita, padahal

itu mustahil bagi Allah. Jadi, perkataan orang Yahudi itu adalah dusta

dan mustahil, karena itulah sebagai sanggahan terhadanya Allah

menurunkan , Dfr ,y ht tt:ti r;1 (Dan mereka tidak mengagungkan

Allah dengan pengagungan yang semestinya).

Nabi SAW takjub ketika itu lantaran kajahilan orang Yahudi

tersebut, namun periwayatnya menduga beliau takjub karena

membenarkannya, padahal tidak begitu. Jika dikatakan bahwa hadits,

f tt grcl'u fr|#.?tT ,1.aii'tt1ls"rungguhnya hati manusia

terletak di antara dua jari di antara jari-jari Yang Maha Pengasih)

adalah shahih, maka dapat dijawab bahwa selain ini ada juga

ungkapan serupa lainnya yang berasal dari Nabi SAW.

Kita menakwilkannya atau bersikap diam hingga jelas

maksudnya dengan tetap memastikan kemustahilan penyerupaan-Nya

dengan makhluk, kecuali jika ini berfungsi sebagai mukjizat yang

menunjukkan kebenaran Nabi SAW. Tapi bila itu berasal dari

ungkapan seseorang yang mungkin saja berbohong, apalagi berasal

dari orang yang suka bercerita disertai dengan kebohongan dan

perubahan, maka kita mendustakannya. Di samping itu, kalaupun kita

menganggap bahwa Nabi SAW menyatakan kebenarannya (terhadap

perkataan orang Yahudi itu), bukan berarti beliau membenarkarulya

secara makna, tapi tentang nukilannya dari Kitabnya dari nabinya.

Dan kami telah menetapkan bahwa secara tekstual itu bukanlah yang

dimaksud."

Seandainya hadits itu tidak seperti yang difahami oleh

periwayatnya, berarti Nabi SAW telah mengakui kebatilan. Karena

beliau tidak mengingkariny4 padahal itu tidak mungkin. Bahkan Ibnu

Khuzaimah sangat mengingkari orang yang menyatakan bahwa
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tertawanya Nabi SAW itu sebagai bentuk pengingkaran. Oleh karena

itu, setelah mengemukakan hadits ini pada pembahasan tentang tauhid

dalarn kitab Ash-Shahih dengan jalur ini, dia berkata, "Altrah telah

memuliakan Nabi SAW daripada beliau mernbiarkan seseorang

mensifati Tuhannya dengan kehadiramrya dengan sifat-sifat yang

tidak layak bagi-Nya- Kemudian beliau rnalah tertawa lantaran

mengingkari dan marah terhadap oraog yang menyifati itu."

Pada pembahasan tentang kelembutan hati telah dikemukakan

hadits dari Abu Sa'id secara rnanfu', i:.,qti|; -*qt 
?t, C:\i i6

1*3:P i';oi'i,<11- t;S 9t4. 3t341 tfi<5- (Pada Hari Kiamat nanti bumi

menjadi sebuah roti yang dihamparkan oleh Yang Maha Perkasa

sebagaimona seseorang dari lcalian menghamparkan rotinya). Dalam

hadits ini disebutkan, bahwa seorang Yahudi clatang lalu mengabarkan

seperti itq lalu Nabi SA\tr rnemandang kepada para sahabatnya,

ke,mudian beliau tertawa

20. Sabda Nabi SAW, h ;t2 ;ii-dn;a\ *ndok ada seorang pun

yang tebih cembaru dsri Allah."

.k, n ;i'n"* l'gr;ir * € );i ;. ltt !*,lut
Llbaidullah bin Amr mengatakan auri eUa,rl Malik (dengan

redaksi), *Tidak ada seorang Wn yang lebih cemburu dari Allah."

'^;.:*) glyt { la,'*7r'} ,i;G'; 'rL i6 ,iti {;51 *
:Jt-i ,:*j *rXt ,k yt J;, u; * 

"rA 
p ,t;u,

#i'n r,,,h )r irr,+ ir t*' a,i,i r?'a'r:#
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'r'At *L';i *iti FqW'r.bt; ;t4t?? it y)n

, tL'Ji *(\:,G-r#tr';Ht e1.1.:!)i Pi usj,$r o
c ^ ',('. r'^f '-1..),, " 

o

.'i;it?xt *jU; ,yi s1 ,irt u i-.4r

7416. Dari A1 Mughiratr, Aia Urtata, Sa'ad bin Ubadah

berkata, "seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama isteriku,

pasti aku akan memukulnya dengan pedang tanpa ampun. Lalu hal itu

sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 'Merasa

herankah kalian dengan kecemburuan Sa'd? Demi Allah, sungguh

aku lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripada

aku. Karena kecemburuan Allah, Dia mengharamkan perbuatan-

perbuatan keji, yang tampak dan yang tersembunyi. Dan tidak

seorang pun yang lebih menyul<ai (untuk menerima) alasan daripada

Allah. Oleh karena itu, Dia mengutus orang-orang yang

memberitaknn kabar gembira dan memberi peringatan. Dan tidak

seorang pun lebih menyukai pujian daripada Allah. Oleh karena itu,

Allah menj anjikan surga' ."

Keterangan Hadits

(Bab Sabda Nabi SAW, "Tidak ada seorang pun yang lebih

cemburu dari Allah. ') Demikian redaksi riwayat mereka, sedangkan

Ibnu Baththal menyebutkan dengan kata'tLi sebagai ganti kata ',,F*t'

Tampaknya, itu dari pengubahannya sendiri.

9t-*,$t Q4l Mughirah). Dia adalah Ibnu Syu'bah sebagaimana

yang telah disinggung di bagian akhir pembahasan tentang hudud dan

pembahasan tentang para pembangkang. Pada pembahasan itu Imam

Bukhari mengemukakan hadits ini dengan sanad ini hingga kalimat,

#*i?ttil gr" Allah lebih cemburu daripada aku). Penjelasannya

telah dipaparkan di sana, dan tentang kecemburuan Allah telah

i
I

i
I
I
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dipaparkan dalam penjelasan hadits Ibnu Mas'ud, juga dalam

penjelasan hajdts Asma' binti Abi Bakar pada penrbahasan tentang

gerhana.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Oraag-orang yang mensucikan

Allah ada yang diarn tanpa menakwilkan dan ada juga yang

menalrrilkan. Golongan kedua mengatakan, bahwa yang dimaksud

dengan al ghairah (cemburu) adalah menjaga dan memelihara

sesuatu. Ini merupakan konsekuensi dari kecemburuan, lalu kata ini

digunakan sebagai bentuk kiasan karena di samping mal<na-makna

lainnp yang dikenal dalarn ungkapan orang-ortlng Arab."

i-:.4+ ;:-rI4r'*. U; &1'dt..r' ;y'r:fs, flt';t'.t;i't 5
(Dan tidak ,"oronr pun yang tiit **yulcai [untui menerimaJ

alasan daripada Allah. Oleh karena itu, Dia mengutus orang-orang

yang memberitakan lmbar gembira dan memberikan peringatan).

Maksudnya para rasul. Dalam riwayat Muslirn disebutkan, |*;.
eigt u-i* l!#iit (Atlah mengutus pdra rasul yang menyampaikan

kabar gembira dan memberi peringatan). Imam Muslim juga

meriwayatkannya dari hadits Ibnu Mas'ud, ,plri 'JJr itt Url,:

(Dan lrarena itulah Dia menurunkan.kitab-kitab dan para rasul).

Makzudnya mengutus para rasul.

Ibnu Baththal berkata, "Ini berasal dari firman-Nya dalam

surah Asy-Syruraa ayat 25, git*,' tt * ;$J gV,f ,f.Fr,fu q)lt $l
(Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan

memaaJknn kesalahan-lcesalahan). Jadi, penerimaan udzur di dalam

hadits ini adalah penerimaan taubat."

Iyadh berkata, "Makna mengutus para rasul adalah untuk

me,mberi peringatan, dan pemberian peringatan kepada para makhluk

adalah sebelum menimpakan adzab kepada mereka. Ini seperti firman-

Nya datam surah An-Nisaa' ayat 165, 1ti."1i, i,t .,f ,r6J. ofi>A,
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I
Flt (Agar supaya tidak alasan bagt manusia membantah Allah

s esudah diutusnya rasul-rasul itu)."

Dalam kitab Al Mu/him, Al Qurthubi mengemukakan dari

sebagian ahli ma'ani, dia berkata, 'T'{abi SAW bersabda, p1t6i t';t I

*r'r* ijjt pidak seorang pun yang lebih menyukni menerima alasan

daripada Allah). Setelah redaksi, lr'n pl et 1 Qidak ada seorang

pun yang lebih cemburu dari Altah) untuk mengingatkan kepada Sa'd

bin ubadah, bahwa yang benar adalatr kebalikan dari pandangannya.

Selain itu, sebagai peringatan baginya agat tidak serta merta

membunuh lelaki yang didapatinya bersama isterinya. Jadi, seolah-

oleh beliau mengatakan, Allah saja yang lebih cemburu daripada

kecemburuanmu suka menerima udzur (maao, dan tidak menghukum

kecuali setelatr menyampaikan bukti. Lalu bagimana bisa engkau

berani langsung membunuh dalam kondisi itu?"
t., !..lut',e 6l4t (Pujian daripada Allah). Kata al madhu artinya

sanjungan (pujian) dengan menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan dan

keutamaan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Qurthubi.

e-bit?nt'tOrU; yi,tej (Oleh karena itu, Allah menjanjikan

surga). Demikian redaksi yang disebutkan di sini dengan membuang

salah satu dari kedua objeknya, karena sudah cukup tersirat.

Maksudnya, orang yang menaati-Nya. Dalam riwayat Muslim

disebutkan,'e-hlt',tb I (Menj anj ikan s ur ga) dengan menyembunyikan

pelakunya, yaitu Allah.

Ibnu Baththal berkata, "Yang dimaksud dengan pujian dari

para hamba-Nya adalah menaati dan mensucikan-Nya dari segala

yang tidak layak bagi-Nya serta memuji-Nya atas nikmat-nikmat-Nya

agar Allah mengganjar mereka atas hal itu."

Al Qurthubi berkata "Beliau menyebutkan pujian diserta

dengan kecemburuan dan udzur sebagai peringatan bagi Sa'ad, ?gN
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dia tidak bertindak berdasarkan kecemburuannya. Selain itu, agar

tidak tergesa-gesa dalam tindakannya itu, tapi dengan hati.hati dan

mengecek (memastikan) kebenarannya, agar dengan begitu dia dapat

bertindak secara benar, sehingga dia rnemperoleh kesempurnaan

pujian dan pahala karena lebih mementingkan kebenaran dan menahan

nafsunya yang mendorongnya melakukan serangan rnendadak. Ini

serupa dengan sabda beliau, ,;.al'r3e'r*.J,rl{,J(."U t-{ilr (Orang yang

lant adalah yang dapat menahan dirinya ketika sedang marah).lni
adalah hadits yang disepakati ke-sft ahih-anrrya."

Iyadh berkatq "Makna sabda beliau, tJit 3.,,..s3 (menjaniikan

surga) adalah ketika Allah menjanjikan surga dan mendorong agar

manusia mengupayakannya, rnaka akan banyaklah permohonan untuk

itu dan pujian terhadap-Nya. Hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai

dalil bagi orang yang membolehkan seseorang memuji dirinya sendiri,

kare,na hal ini malah tercela dan terlarang. Beda halnya bila ada pujian

bag dirinya lalu terasa menyenangkarulya dan dia tidak dapat

meirepiskan rasa senang itu, maka ini tidak tercela. Jadi, Allah adalah

yang berhak terhadap ujian karena kesempumaan-Nya, sedangkan

kekurangan adalah milik harnba. Karena jika seorang hamba berhak

atas ruatu pujian lantaran suatu hal maka pujian itu malah merusak

hatinya dan menjadikannya besar kepala hingga menghinakan orang

lain. Oleh sebab itu, disebutkan dalam sebuah hadits shahih yatg

diriwayatkan oleh Muslim,'qt tb';r,,7titSt g i\ e 6i".i 1t aOurtran t an ah

pada waj ah para pemuj i)."

" ' ' irr'l$ jq (Dan Ubaidutlah bin Amr berkata).:t'a:
Maksudnya, Ar-Raqi Al Asadi.

,.$St 1$,'ap (dari Abdul Malik).Maksudnya,Ibnu Umar.

*r'U'*t'e*i't (Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu

daipada Allah). Maksudny4 lJbaidullah bin Amr meriwayatkan

hadits tersebut dari Abdul Malik de,ngan sanad tersebut lebih dulu,
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dan dia menyebutkannya dengan redaksi, ',,F*t | (tidak ada seorang

pun) sebagai ganti redaksi, '.t-i I lttdak ada seorang pun). Ad-Darimi

meriwayatkan secara maushul darr Zakarta bin Adi, dari Ubaidullah

bin Amr, dari Abdul malik bin Umar, dari Wa:rad maula Al
Mughirah, dia berkata,'J:t$iit*'i'$3'o1'fJt,, *vltt eVt *
(Sampai kepada Nabi SAW, bahwa Sa'd bin Ubadah berkata). Lalu
dia menyebutkannya secara panjang lebar.

Abu Awanah Ya'qub Al Isfaraini mengemukakannya di dalam

kitab Ash-Shahih dari Muhammad bin Isa Al Aththar, dari Zakana

secara lengkap, dan di ketiga bagiannya dia menyebutkan dengan

redaksi, 'd;;'31(tidak ada seorang pun).

Al Ismaili mengatakan setelah mengeluarkannya dari jalur

Ubaidullah bin Umar Al Qawariri, Abu Kamil Fudhail bin Husian Al
Jahdari dan Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syawarib,

ketiganya dari Abu Awanah Al Wadhdhah Al Bashri dengan sanad

yang digunakan oleh Imam Buk*rari untuk meriwayatkannya, "Tapi

dia mengatakan di ketiga bagiannya dengan redaksi, ;fr;,31 (tidak

ada seorang pun) sebagai ganti redak si, 'l-Li | (tidak ada seorang

pun)." Di samping itu, dia juga mengemukakannya demikian dari jalur

Zaidah bin Qudamah dari Abdul Malik. Tampaknya, redaksi ini tidak

terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dalam hadits Abu Awanah dari

Abul Maiik. Oleh karena itu, dia mencantumkannya secara mu'allaq
dari Ubaidullah bin Amr.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Muslim juga meriwayatkannya

demikian dari Al Qariri dan Abu Kamil, demikian jugajalur Zaidah.

Ibnu Baththal berkat4 "LJmat ini telah sepakat bahwa Allah
tidak boleh disifati sebagai pribadi atau seseorang, karena tidak ada

petunjuk mengenai ini. Sementara golongan mujassimah (yang

menyatakan bahwa Allah berfisik) melarang demikian padatral mereka

menyatakan bahwa Allah adalah Tisz (tubuh) tidak seperti tubuh-
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tubuh lainnya."

Namun nukilan dari mereka berbeda dengan yang

dikatakannya.

Al Isrnaili berkata, 'Dalam sabda beliau, yr|* "fii|A"S'l

{tidak ada searang pun yang lebih cembttru daripada Allah) bukanlah

sebagai penetapan bahwa Allah adalah pribadi atau seseorang. Tapi ini

seperti yang disebutkan dalam hadits, "r*-#, ylfi'H p;f Xirr 4; S

(Allah tidak menciptakan yang lebih agung daripada ayat latrsi). htr
bukan sebagai penetapan bahwa ayat kursi adalah makhluk, tapi

maksudnya bahwa ayat kursi lebih agung daripada para makhluk. Ini

seperti ungkapan tentang seorang wanita yang sangat cantik, 'Di
antara manusia ini tidak ada lelaki yang menyerupainya'. Maksudnya

adalah mengutamakannya daripada kaum lelaki, tapi bukan berarti dia

sebagai lelaki."
' Ibnu Baththal berkat4 "Redaksi-redaksi hadits ini berbeda-

bed4 namrm dalam hadits Ibnu Mas'ud tidak ada perbedaan redaksi,

yaitu dengan redaksi, :*i'l lttdak ada seorang pun). Dengan demikian

tarnpak bahwa redaksi, '$tb adalah yang menempati posisi '*-Lt, darr

ini berasal dari ungkapan periwayat."

Selanjutnya dia mengatakan bahwa ini termasuk ketagori

pengecualian yang bukan dari jelasnya, seperti halnya firman Allah

dalam surah An-Najm ayat 28, 'cl-[ljr $tlry'ol*',r *ri4 6j (Dan

merelra tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu.

Mereka tidak lain hanyalah mengilaili persangkaan). Sedangkan

sangkaan tidak termasuk jenis iimu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah yang dapat dijadikan sebagai

pedoman Ini diakui pula oleh Ibnu Faurak, dan dari situlah Ibnu

Baththal menyimpulkan, maka dia pun mengatakan setelah

mengemukakan contohnya yang berupa firman-Nya, c,-fur if ii{ bf
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(Merelra tidak lain hanyalah mengilcuti persangkaan), "Maka

perkiraannya adalah pribadi-pribadi yang disifat dengan kecemburuan

maka kecemburuannya tidak mencapai tingkat kecemburuan Allah,

walaupun Allah bukanlah sebagai pribadi."

sedangkan Al Khaththabi berpatokan bahwa redaksi hadits ini

mengindikasikan penetapan sifat tersebut bagi Allah, maka dia pun

mengingkari dan menyalahkan periwayatnya dengan berkata, "Tidak

boleh menyandangkan syakhshun padia sifat-sifat Allah, sebab kata itu

bersifat fisik, maka jelaslah bahwa kata ini tidak benar (dalam hadits

ini). Kemungkinannya ini merupakan perubahan dari periwayat.

Buktinya, Abu Awanah meriwayatkan hadits ini dari Abdul Malik

tanpa menyebutkan redaksi itu, dan dalam hadits Abu Hurairah dan

Asma' binti Abi Bakar disebutkan dengan redaksi, ,:g3 (sesuatu),

sedangkan lulr a* a;'Jiltmemiliki pola kata yang sama' Karena itu,

orang yang tidak cermat mendengarkan maka tidak terjamin dari

asumsi, dan tidak semua periwayat menjaga redaksi hadits sehingga

tidak melewatinya. Tapi banyak dari mereka yang menceritakan hadits

dengan makna, dan tidak semuanya paham, tapi dalam perkataan

sebagian mereka ada juga yang jauh dari makna yang sebenarnya.

Kemungkinan kata syalchshun ini termasuk kategori ini, jika bukan

berupa kesalahan penyalinan maka sangat mungkin berupa kesalahan

pendengaran."

Dia berkata, "selain itu, hanya Ubaidullah bin Amr sendiri

yang meriwayatkan dari Abdul Malik dan tidak ada hadits pendukung,

dan mereka memandangtya sebagai sebagai kerusakan dilihat dari

segi ini."

hri pernah disinggung oleh Al Khaththabi Abu Bakar bin

Faurak, dia berkata, 'T(ata syakhshun tidak valid dari jalur sanad.

Kalau pun ini shahih, maka penjelasannya dalam hadits lainnya, yaitu
'J-;iX. Judi, periwayat ini menggunakan kata syakhshun untuk

menggantikan kata aftad."
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Selanjutnya dia menyebutkan sebagaimana yang dikemukakan

oleh Ibnu Baththal, dan dari situlah lbnu Baththal mengambilnya.

Kemudian Ibnu Faurak berkata, 'I(ami melarang menggunakna kata

syakhshun karena beberapa alasan, yaitu: (a) kata ini tidak valid dari

segi pendengaran, O) ,jma' menyatakan larangan itu, dan (c)

maknanya adalah tubuh yang berfisik. Makna al ghairah adalah

mencegah dan melarang. Maknany4 Sa'ad mencegah yang haram dan

aku lebih mencegahnya, dan Allah lebih mencegatr dari semuanya."

Al Khaththabi dan yang mengikutinya mengkritik sanad yang

bertopang pada kesendirian Ubaidullah bin Amr dalam

meriwayatkannyq namun sebenanrya tidak demikian sebagaimana

yang telah disinggung di muka. Perkataannya itu mengindikasikan

bahwa dia tidak merujuk krtab Shahih Muslim maupun kitab-kitab

lainnya yang mencantumkan redaksi ini dari selain riwayat Ubaidullatr
bin Amr. Dia mengkitik para imarn hadits yang kredibel padahal

mungkin mengarahkan makna apa yang mereka riwayatkan. Ini
banyak dilakukan oleh selain ahli hadits, dan ini mengindikasikan

keterbatasan pemahauran mereka sehingga melalrukan sikap demikian.

Karena itu, A1 Karmani berkata, "Tidak perlu menyalahkan para

periwayat yang tsiqah, Wi hukum ini sama dengan hukum-hukum

mutasyabihat. In bisa diserahkan maknanya kepada Allah, dan bisa
juga ditakwilkan."

Setelalr mengemukakan makna sabda beliau, fi1t;i ei I
jlr ; lJr Qidak seorang pun yang lebih menyukai [untuk menerimaJ

alasan daripada Allah), Iyadh berkata, "Allah lebih mendahulukan

udzur dan peringatan sebelum menghukum mereka. Bedasarkan ini,
maka tidak ada masalah pada penyebutan kata syakhshun.

Namun dia tidak mengarahkan penafian masalah ini dari yang

disebutkarurya itu. Kemudian dia berkata, 'Bisa juga kata shakhshun

ini sebagai ungkapan tentang syai ' (sesuatu) atau ahad (seseorang),

seperti bolehnya me,ngunakan kata, shakltsftzn untuk selain Allah.
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Adakalanya yang dimaksud dengan shakhshun adalah yang

berkedudukan tinggi, sebab shakhshun artinya apa yang tampak,

menonjol dan meninggl dari seseorang. Jadi, maknanya adalah tidak

ada yang tinggi yang lebih tinggi daripada Allah. Ini seperti ungkapan,

yt U C"t ,;.Gl (tidak ada yang tinggi melebihi Allah)."

Dia berkata, "Kemungkinan juga maknanya adalah tidak

selayaknya seseorang lebih cemburu daripada Allah. Namun demikian

Allah tergesa-gesa menimpakan hukuman karena dilanggamya

sesuatu yang dilarang-Nya. Tapi Allah memberi peringatan, bisa

menerima udzur dan menangguhkan hukuman. Maka, selayaknya

bersikap seperti itu terkait dengan perintah dan larangarulya. Dengan

demikian tampak kesesuaian penyertaan , lt n ]iJlr QyVt'Jti \i
(Dan tidak seorang pun ydng lebih menyukai [untuk menerimaJ

alasan dari Allah)."

Al Qurthubi berkata, "Asal penggunaan kata syakhshun secara

bahasa adalah untuk fisik manusia. Contohnya, syakhshu fulaan
artinya fisik si fulan. Lalu digunakan juga oleh segala seuatu yang

tampak, contohnya syakhshu asy-syai' artinya sesuatu itu tampak.

Tapi makna ini mustahil bagi Allah, karena itu harus ditakwilkan. Ada

yang mengatakan bahwa maknanya adalah tidak ada yang lebih. Ada

juga yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu. hi lebih mengena

daripada yang pertama. Namun yang lebih jelas adalah tidak ada

wujud, atau tidak ada satu pun (seorang pun). hi adalah penakwilan

yang paling bagus, dan kata ini disebutkan dalam riwayat lainnya.

Tampaknya, kata syakhshun digunakan sebagai ungkapan hiperbola

dalam menetapkan keimanan orang yang tidak memahami keberadaan

Allah yang tidak diserupai oleh apa pun, agar hal ini tidak

menyebabkan penafian. Ini serupa dengan sabda beliau kepada

seorang budak perempuan, *iltd ,U6 tlrr;f ('Dimana Allah?"

Dia menajwab, "Di langit.') Lalu beliau menetapkan bahwa budak

perempuan tersebut beriman, karena k*rawatir timbulnya penafian
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lantaran keterbatasan pernahamarurya mengenai apa yang sernestinya

disucikan dari Allah, yaitu tidak menyerupakan-Nya dengan yang lain.

Maha Tinggi dengan setinggi-tingginya dari apa yang rnereka

serupakan."

Catatan

Imarn Bulfiari tidak menyatakan secara pasti tentang

penggunaan kata shaklahun terhadap Allah. Dia mengemukakan

dalam bentuk )ang mengisyaratkan. Pada bab selanjuhya dia

menyatakan pe,narnaan-Nya de,ngan "sesuafu" karena dicanfumkan

secara jelas di dalam dua ayat png dikemukakannya.

21. Firman Allah, tr Ji .i-rqf Ft :tngl $uKata*antah,

'siapakah yang lcbih kutt persaksiannya?' Katakanlah, cAllah'."

(Qs. Al An'aam [6]: 19) AIIah Menamai Diri-Nya'Sesuatu'. Nabi
SAW Menamakan AI Qur'an dengan'Sesuatu' dan ini

merupakan Salah Satu Sifat Allah, dan Dia berfirmanr"Tiap-tiap
sesadu pasti binasa, kecuali Allah.u

;'oJ;| 1tr)h*vh, *U,Jti:p i,!* *
:^* ,/,.ki.);3ki;? ,i ,Svri'$ prit

7417.O*i Srnf bin Sa'4 Nabi SAW bersabda kepada seorang

lelaki, *Apakah engkau h"fal sesuatu dari Al Qur'an?" Dia
menjawab, 'Ya, surah ini dan surah itu." Dia menyebu&an beberapa

suratr.

Keteransan Hadib

(Bab firman Allah, "Katakanlah, 'Siapakah yang lebih hrat
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I
persaksiannya?' Katakanlah,'Allah'." Allah Menamai Diri-Nya

'sesuatu). Demikian redaksi riwayat Abu Dzar dan Al Qabisi,

sedangkan yang lain dari riwayat Al Farabri tanpa mencantumkan kata

"bab". Redaksi judul ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi,

sedangkan redaksi, Xrr Ji tiiq,:, ;i :g'a1'$ 6atakanlah, "siapakah

yang lebih kuat persalrsiannya?" Katakanlah, "Allah.") d* hadits

Sahal bin Sa'ad setelah atsar Ab:u Al Aliyah dan atsar Mujahid

mengenai tafsir ayat, uo"jt & ,s*l(Dia bersemayam di atas Arsy).

Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah dicantumkao, jt :eU|'Js
lo' ,l-, -*' i;-.ll itr ,r*,'- ti-rr4e (Katakanlah, "siapaknh yang lebih

htat persal*iannya?" -Allah 
Menamai diri-Nya 6Sesuatu'-

Kat akonl ah, * Al I ah.' ). Redaksi pertama lebih tepat.

Arah redaksi judul ini adalah bila kata !f sebagai kata tanya

berarti secara zhahir menamai dengan nzlma yang disandangkan

kepadanya. Berdasarkan ini, maka benar manamai Allah dengan

"sesuatu". Maksudnya, sesuafu ifu adalah Allah, atau Allah-lah yang

paling kuat persaksian-Nya.

lt pVbry'$it'Zr,o,p, *i *o\t &V, ,;ri (Nabi

SAW menamakan Al Qur'an dengan 'sesuafit' dan ini merupalcan

salah satu sifut Allah).Ini menjelaskan hadits y*9.diti*ayatkan dari

Sahal bin Sa'ad, di dalamnya disebutkan,b'e \-Ut'U',!i6i (Apakah

englrau hafal sesuatu dari Al Qur'an?) kri adalatr ringkasan dari hadits

panjang mengenai kisah perempuan yang menyerahkan dirinya untuk

dinikahi. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang

nikah. Intinya, sebagian Al Qur'an adalah Al Qur'an, dan Allah

menyebutrya "sesuatu".

(44ft tir-l.r; :d $ lJ'itj loan Dia berfirman, "Tiap-tiap

sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.') Berdalil dengan ayat ini untuk

masalatr tersebut dilandasi oleh alasan bahwa pengecualian itu

TATTIT'L BAARI - 535



bersarnbrrng. Sebab redaksi ini mengindikasikan tercakupnya
mustatsna (>ang dikecualikan) dari mustatsna minhu (yang
dikecualikan darinya). Initah pendapat yang kuat, dengan anggapan
bahwa kata syai'(sesuatu) disandaugkan pula kepada Allah, dan ini
juga kuat. sedangkan yang dimaksud dengan al wajh adalah dzat.
A.tioyq Allah mengungkapkan katimat ini dengan ungkapan yang
dikenal. Mungkin juga yang dimaksud dengan ar wajh adalah sesuatu
yang dilakukan karena Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa
pe'ngecualian ini terpufus, dan perkiraannya adalah, akan tetapi Dia
Yang Maha suci tidaklah binasa. Secara bahasa dan tradisi, kata syai.
sama dengan maujuud (png zda).-

Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa Imam Bukfiari
mengambil judul ini dari perkataan Abdul Azizbinyahya Al Makki,
karena dia me,ngatakan dalam kttab Al Haidah,..Allah menamai diri_
Nya sesuatu untuk me,netapkan keberadaan-Nya dan menafikan
ketiadaan-Nya."

Demikian juga png diterapkan atas diri-Nya namun tidak
menjadikan kata syai'sebagai salah satu nama-Ny4 tapi menunjukftan
diri-Nya bahwa Dia adarah syai' (sesuatu) untuk mendustakan
golongan Dahriyah dm karmr Atheis (golongan yang mengingkari
keberadaan T,han). Telah ada dalam ihnu Allah, bahwa kerak akan
ada manusia yang me,ngingkari nama-nama-Nya dan menyamarkan
terhadap makhluk-Illa serta me,masukkan perkataan-Nya ke daram
sesuatu yang diciptakan. oleh karena itu, Allah pun berfirman daram
suratr Asy-Syunraa ayat r l,i'; ,J* '# (Tidak ada sesuatu pun
yang setapa dengan Dia).

Allah mengeruarkan diri-Nya dan perkataan-Nya dari sesuatu
yang diciptakan' kemudian mansifati perkataan-Nya dengan apa yNry
disifatkan kepada diri-Nya, seperti firman-Nya dalam surah Al
An'aam ayat 91, ir; b .fr.rp It Jjt t $,i'it,,ryJi ,* &t ry):ti 6j
(Dan mereko ttdak menghormati Alrah dengan penghormatan
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semestinya dilala mereka berkata, "Allah tidak menurunkan

sesuatupun kepada manusia.') Juga firman-Nya dalam surah Al
An' aam ayat 93, i; #l C;- i t Al g ti,ltt \i lttau yang bertrata,

"Telah diwahyukan kepada saya," padahal tidak ada diwahyukan

sesuatu pun kepadanya).Maka Allah menunjukkan kepada perkataan-

Nya (lmlam-Nya) dengan apa yang menunjukkan kepada diri-Nya,

agar diketahui bahwa kalam-Nya adalah salah satu sifat-Nya, sehingga

setiap sifat yang disebut syaf'(sesuatu) berarti itu ada.

Ibnu Baththal juga mengemukakan bahwa ayat-ayat dan atsar-

atsar ini sebagai sanggahan terhadap orang yang menyatakan tidak

boleh menyandangkan kata syai' (sesuatu) terhadap Allah
sebagaimana yang dinyatakan oleh Abduilah An-Nasyi' sang ahli

kalam dan lainnya. Selain itu, sebagai sanggahan terhadap orang yang

menyatakan bahwa '\ang tidak ada" adalah syai' (sesuatu). Orang-

orang berakal telah menerapkan batrwa kata syai' (sesuatu)

mengindikasikan penetapan keberadaan, dan bahwa kata laa syai'a
(bukan sesuatu) mengindikasikan tidak adq kecuali kalimat: laisa

bisyai' (bukan apa-apa) sebagai celaan, karena kalimat ini hanya

sebagai ungkapan kiasan.

2l.FirmanAllah, eAt j;'ilt'-,t;i ,:6t ,tV'a3? otli "Dan

adalah Arsy-Nya di atas arn " (Qs. Huud [11]: 7) "Dan Dia adalah

Tuhan yang memiliki Arsy yang agang." (Qs. At-Taubah l9l:129)

Ji:r .':1fu 1y(* .:yfrt :c,t rt Jt uit ;1;;y;lt ,5 ie
.F-J;lr 'ii;jr ,,t&'i.t ,io, .J?t JL )L:Ls?t,bUf-/ . .

lct. / -/ o n

)terj ,yv ,f ,b lfk ,'.,;; \:; ir;i..;;ir tc r.?.,
::;:yjt3

.'J*i
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Abu Al Aliyatr berkat4 "Dan Dia bersemayam ke langit."
Maksudny4 naik. "Lalu dijadikan-Nya" maksudnya adalah

menciptakannya.

Mujahid berkata,'Makna Istawaa' adalah naik atau meninggi

di atas Arsy."

Ibnu Abbas berkat4 'IVlakra Al Majiid adalah Al Kariim

(Yang Maha Mulia) dan Al Waduud artinya Al flabiib (Maha

Pengasih).'

Ada yang mengatakan, malcna flamiid (Matra Terpuji) adalah

Majiid (Maha Pe,rnurah) seakan-akan bentuk kata fa'ul dari kata

Maaj id, sedangkan kata Mafumuud dari kata flam i d a.

iir-,.\\*,, {'?" *U,* jt:,su i?L .u.otk'*

rii Jll f U*r.dilr G',;;A,'!)L,tili :t',
'[3 ,a3Jt *g ):)t .f "e.

jlJ? oki,*iA}firthr it? ,iG .ok c ;<ri

,r.6'n .:A F f'tl G'6i1rr<!?r r>6fut',* ; ,,t:t,

rip ,tdbf LlAv ).-#i G uie !r\1r ,it:)e U :Jr,, S-,
'cf'trl;.tn 6 L\:i i' *'; .6:!',F- *t,sr

7418. Dari Imran bin Hushain, dia berkat4 "Ketika aku sedang

di hadapan Nabi SAW, tiba+iba beliau didatangi sejumlah orang dari

bani Tamim, maka beliau bersabda, 'Terimalah lcnbar gembira, wahai

bani Tamim'. Mereka berkata, 'Engkau tglatr menyampaikan kabar

ge,mbira kepada kami, maka berikanlah (itu) kepada kami'. Lalu

datanglah sejrmrlah orang dari warga Yaman, maka beliau bersabda,

a,
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'Terimalah kabar gembira, wahai warga Yaman, bila bani Tamim

tidak mOnerimanya'. Mereka pun berkata; 'Kami menerima. Kami

datang kepadamu untuk memperdalam agama dan menanyakan

kepadamu tentang awal perkara ini dahulu'. Beliau bersabda, 'Allah

ada dan belum ada sesuatu pun sebelum-Nya, dan adalah Arsy-Nya di

atas air, kemudian menciptalwn langit dan bumi, serta menuliskan

segala sesuatu di dalam dzikir'. Kemudian sesorang lelaki

menghampiriku lalu berkat4 'wahai Imran, kejar untamu, dia sudah

kabur'. Maka aku pun beranjak mengejamya, namun fatamorgana

memisahkannya. Demi Allah, sungguh aku ingin bahwa unta itu telah

kabur dan aku tidak beranjak (mengejarnya)'."

u;\i t*j:, i ll Je,eY),#- Gt1W"f fY?-,\?t

:G+;t e'; -',frr 
:ri- 

;zi:'t

7419. Dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"sesungguhnya tangan lcanan Allah selalu penuh, tidak terlatrangt

oleh narkah (pemberian) sepanjang malam dan siang. Tidaklmh

kalian lihat apa yang telah Atlah naflrnhkan (beriknn) seiak Allah

menciptakan langit dan bumi. sesungguhnya itu tidak mengurangi

apa yang ada di tangan knnan-Nya. Dan adalah Arsy-Nya berada di

atas air, dan di tangan-Nya yang lain adalah pemberian 
-atau

genggaman-yang Dia naikkan dan turunknn."

*?'t )-;Ut ,p ,;A{rc';:':-3ia ,lG ,S *
J';, ok ? ,'*lie .:e"r:)lr|ru;btrir ,i:rri Pt
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';* U:UK:JG .g*'$,*, l?tt *:t {" hr *L "hr

q3 r,,PYi'*:t:t,l'-ru fu ,;b \t,k "'olt 
rr t';i S'

.yr#ygiola?nr
. c t.<.-9 t],)t(')'J ;r1r ;tb"4 {S }l' 6t!*ii e #:> ,yri *',

{.,L ;.$) A:) )Vi

7420. Datri Anas, dia berkat4 *Zaid bin Haritsah datang

mengeluhkan (sesuatu), lalu Nabi SAW bersabda kepadanya,

' Bertaltwalah karru kepada Allah dan tahanlah isterimu' ."

Anas berkata, "seandainya Rasulullah SAW menyembunyrkan

sesuatu, te,ntu beliau menyembunyikan hal ini." Dia berkata, 'Maka
Zarnab pun merasa bangga terhadap para isteri Nabi SAW lainnya

dengan berkata, 'Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan

aku rlinikahkan oleh Allah dari atas tujuh langit'."

Dari Tsabit, "(Ayat), 'Sedang lcamu menyembunyikan di dalam

hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada

manusia', ditunmkm berkenaan dengan perkara Znnab dan Zaid bin

Haritsah."

4$ G=Q:'a'lui:Jtl'aa?or qr#Y i rS *
, a. - 7- t.o

Cr ou ,p -#us)l*it* y..;& efr',r;,LL.,

.r,ifur €. qi-*i},r lt ,i:; usi ,*, *\r .r*
7421. Dd Anas bin Malik RA, dia berkata, "Ayat hijab

diturunkan berkenaan dengan Zainab binti Jahsy, saat itu (saat

pemikahannya) beliau memberi jamuan berupa roti dan daging.

Ketika itu Zaioab berbangga diri terhadap para isteri Nabi SAW
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lainnya dengan berkata, 'sesungguhnya Allah-lah yang menikahkanku

di langit'."

'4at &il hr lt ,i6'rLr *abt * 4, ,f i;:; €j I
/a

*?.i- ,*:, O\,y'f 'A'rii:try'5

7422. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabd4

"sesungguhnya lrctil@ Allah menciptalcan para makhluk, Allah

mencatatkan di sisi-Nya di atas Arsy-Nya, 'Sesungguhnya rahmat-Ku

m en d ahului kemurkaan - Ktt' ."

,r;ri lurf ;p:JG *3 r!,iit -*U' *i;) ,t) *
;6 ,;f,,Jlt +:ibf .nr iL b ok ,;:t27, ?q ,etLst;Gf,

xf ,.ir J';:, U'lji .Wu) C *rf C|,-r if l' ,b e

.'^?)r'r,i:l )*i 4: ,n';
7423. Dari Abu Hurairatr RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,

mendirilrnn shalat dan berpuasa di bulan Ramadhan, maka adalah

Allah wajib memasukkannya ke dalam surga, baik dia berhijrah di
jalan Allah atau tetap di tempat dia dilahirkane." Mereka berkat4

"Wahai Rasulullah, apa tidak sebaiknya kami kabarkan kepada

manusia mengenai hal ifu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di

dalam surga terdapat seratus tingkat yang dipersiapkan Altah untuk
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orang-orang yang berjihad di jalan-Nya, jarak antara setiap dua

tangga adalah seperti antara langit dan bumi. Jika knlian meminta

kepada Allah, makn mintalah kepada-Nya surga Firdaus, sebab itu

adalah surga paling pertengahan dan paling tinggi (tingkatannya), di

atasnya terdapat Arys dan darinya terpancar sungai-sungai surga."

Ft * ht ;; lnt J?r: l-*...1ir lt;; ,JG \i d) .r
t:+^ Li-ii ii ,sr'-G'b iri (: (- :Jv'":3t *3:," t .;p
irL,Lr d tr* J'.iJ 6ri, Ju *f i;;j ?ti :* : Ju

;'# ry-L *',y',f\t e ,fri ,fkt ,riil*{
.l' #;ir;G@Wuni;i va,F

7424. Dari Abu Dzar, dia berkata, "Aku masuk ke masjid,

sementara Rasulullah SAW sedang duduk. Saat matahari terbenam

beliau bersabda, 'Wahai Abu Dzar, tahukah engknu kemana perginya

(matahari) ini?' Ak<u menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih

tahu'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya matahari itu pergt meminta

izin untuk sujud lalu dia diizinkan. Dan seakan-akan telah dikatakan

kepadanya, "Kembalilah ke tempat semula engkau datang". Maka dia

pun terbit dari tempat terbenamnya' . Selanjutnya beliau membacakan,

'Dan itu tempat peredarannya'menurut versi bacaan Abdullah."

l;# k';) j "prf 
:Jv ,ti1L ?u ;.'i-:iLi ,o(!)r ;.1 ,f,-/,

t"G:41i ^;? ,rj e -{}r;;i'iT 
';;;3 ,?o1')r

.iirj.a;;.w,b r#1 c,S*;'€;E fi>rf *f enli
dj g-':Jvl ,1Jj.4'.;; t,*' u'*,f.U #-6L
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.lqtU\i"^;"

7425. Dari Ibnu As-Sabbaq, bahwa Zaxd bin Tsabit

menceritakan kepadaryra, dia berkata, "Abu Bakar mengirimkan

(utusan) kepadaku, maka aku pm me,nelusuri Al Qur'an, hingga aku

menemukan akhir surah At-Taubahpada Abu, Khuzaimah Al Anshari,

yang tidak aku dapati pada orang lain, yaitu: 'Sesungguhnya telah

datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri', hingga akhir

suratr Baraa'ah."

Yahya bin Bukair me,nceritakan kepada kami, Al-Laits

menceritakan ini kepada lwni dari Ytmus, dan dia menyebutkan

(dengan redaksi): Pada Abu Khuzaimah Al Anshari.

i"i *tiP il' *U, ok :JGt".ii"?nt *a' r& l, *
i;tl, h' o\u\t ,:;;A' ,'=Fl' hr it 'ryr':q'fir try

.fft iA'*; ar<ti i-r') ;t;.;:r i', b' o\ u\ v,rlF;Jr

7426- Dari Ibnu Abbas RA" dia berkata" "Apabila Nabi SAW

sedang berduka beliau me,ngucrykan, 'Laa ilaaha illallaahul aliimul

ftaliim, laa ilaaha illallaah rabbul arryil azhiim, laa ilaaha illallaahu

rabbus samaawaati wa rabbul ardhi rabbul arsyil kariim (tidak ada

tuhan keanali Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Halus. Tidak

ada tuhan keanali Allah Tuhan Arsy yang agn g. Tidak ada tuhan

kecuali Allah Tuhan longtt dan Tuhan bumi, Tuhan Arsy yang

mulia)'."
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,1. i,s"ti L';G,i6'{ t {r h' * Ut r t;:} e) *
.;-tu at ;; s$

7427. Dari Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Pada Hari Kiamat nanti manusia mati. Tiba-tiba saja alat dapati

Musa sedang berpegangan dengan salah satu tiang Arsy."

7428. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Mal<a ahtlah yang pertama lmli dibangkitkan. Tiba-tiba saja aht

dapati Musa sedang berpegangan pada Arsy."

Keteransan Hadits:

(Bab "Dan adalah Arsy-Nya di atas air." "Dan Dia adalah

Tuhan yang memiliki Arsy yang agung.') Demikian Imam Bukhari

mencantumkan dua penggalan ayat ini, dan ditarnbalrkannya ayat

kedua ini untuk menyanggatr anggapan orang mengenai hadits, Xirr lrri

:6t ,rb'^3? otl't ,Xile *- n:i (Allah ada dan belum ada sesuatu

pun sebelum-Nya, dan adalah Arsy-Nya di atas ai),bahwa Arsy itu
tetap ada bersama Allah. Ini adalah pandangan yang tidak benar.

Demikian juga pandangan filusuf- bahwa Arsy adalah pencipta.

Mungkin sebagian dari merek4 seperti Abu Ishaq Al Harawi

berpedoman dengan riwayat yang dinukilnya dari jalur Sufyan Ats-

Tsauri, ir-i iirr 'ot,J'6 yV y.\ f )rw* -O.ott:St r l4 i 8:b
,,. ^ , , , ,

i*lr ht',lV ,; J!:b ,*'6tX- ttl ,F *7 \,p (Abu Hisyam -yaitu Ar-

Rummaani- menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari lbnu

Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya Allah berada di atas Arsy-Nya

sebelum menciptalmn sesuatu, dan yang pertama kali diciptakan Allah

adalah qalam [pena|.')

Mungkin yang dimaksud'!ang pertama" ini adalah berkenaan
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dengan penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Se,bab

Abdurrazzaq menukil riwayat dalam tafsirnya, dari Ma'mar, dari

Qatadah mengenai firman Allah dalam surah Huud ayat 7 , lJ'p ik 3

:L.i.it $ 1Oo" adalah Arsy-Nya di atas air), diaberkata, "Ini adalah

permulaan ciptaan-Nya sebelum menciptakan langit, dan Arsy-Nya itu
terbuat dari permata merah." Maka Imam Bukhari menyertakannya

dengan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 129, tjti, gb;UQ:
(Tuhan yang memiliki Arsy yang agtng) untuk mengisyaratkan bahwa

Arys itu dimiliki, sedangkan setiap yang dimiliki adalah makhluk.

Kemudian bab ini dia tutup dengan hadits yang di dalamnya

disebutkan, fjji, f;:Fb F.w,VT ey)d 6$ gitaliba saja alat

dapati Musa sedang berpegangan pada salah satu tiang Arsy), karena

penetapan tiang bagi Arsy menunjut&an batrwa itu adalah jrsz (fisik

atau benda) yang disusun. Ia memiliki bagian-bagan dan partikel-

partikel, sedangkan fisik yang merupakan susunan adalah muhdats

(ada permulaannya) dan tentu saja sebagai makhluk.

Al Baihaqi dalarn k:tab Al Asma'wa Ash-Shlfut berkata,'?ara

ahli tafsir sependapat, bahwa Arsy adalatr tempat duduk (tahta), dan

bahwa itu adalatr Trsn (fisik atau be,nda) yang Allah ciptakan dan

memerintahkan malaikat untuk me,ngusungnya, dan ibadalurya mereka

adalah dengan mengagungkan-Nya serta berkeliling di sekitar-Ny4

sebagaimana halnya Allah menciptakan Baitullah di bumi dan

memerintahkan manusia untuk berkeliling di sekitarnya dan

menghadap ke arahnya ketika shalat. Ayat, hadits dan atsar ini

-yatari 
yang disebutkannya- menunjutkan kebenaran pandangan

mereka."

W ,,ifi.j .tgif)t :s.Qr j1cpt :efiat $ S'6 pauu At Atiyah

berlrata, "Dan Dia berkehendak [menciptakanJ langit" artinya naik-
"lalu dijadilun-Nya" maksudnya adalah menciptakonnya). Dalarn

riwayat Al Kas)4rdhani dicantumk an,';r-iill rl,yfii (fosawwahunna

iE-
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artinya diciptalmn-Nya).Ini sesuai dengan nukilan dari Abu Al Aliyatt

tapi menggunakan redak si, "gtii (Latu diciptakan-Nya) sebagaimana

yang dinukil oleh Ath-Thabari dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi, darinya

rtrengenai firman-Nya dalam surah Al Baqaratr ayat 29, dt cA j
,(J*-Jt (Dan Dia berkehendak menuju langit), dia berkata,

"Maksudnya, naik atau meninggi."

Kemudian mengenai firman-Nya dalam surah Fushshilat ayat

12, ildi (Maka Dia menjadikannya), dia berkata, "Maksudnya,

menciptakannya." Inilah yang bisa dijadikan sebagai pedoman.

Sedangkan mengenai Ct::- ada berbedaan. Kata ul* terdapat juga

dalam surah An-Naazi'aat ayat 28, 6Vi & e: (On meninggikan

bangunannya lalu mmyempurnakannya), tapi bukan itu yang

dimaksud di sini. Dalam tafsir surah Fushshilat telah dikemukakan

hadits Ibnu Abbas yang merupakan jawaban dari berbagai pertanyaan

yang dikatakan oleh penanya, bahwa kemungkinarurya itu perbedaan

qira'ah. Sebab dalam riwayat itu disebutk m, ci)? ,E et\\'d, lfr

?l"i c't"j (?tJt;i &',rrt1-j:gt jtrst-4; *flr (Bahwa Dia

menciptalan langit sebelum menciptakan langrt, lalu berkehendak

menciptalran langtt, lalu menciptakannya tujuh langtt, kemudian

membentanglun bumi).

Tentang penafsiran kata ,s:# (menyelesaikan atau

menyempurnakan) dengan kata!-b (menciptakan) perlu dicermati

lebih jauh, karena di dalam penyelesaian atau penyempurnaan terdapat

kadar tambahan dari sekadar menciptakan, sebagaimana dalam firman

Allah dalam surah Al A'laa ayat2, G:-"r'6V q$t lfong menciptakan

dan menyempurnalcan [penciptaan-Nya).

Sj, * r{" ls|pt ,'+6 S6i luuiahid berkata, "Makna

Istawa: Naik atau meninggi di atas Arsy.') Al Firyabi
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meriwayatkarurya secara maushul oleh Al Firyabi dari Warqa', dari

Abu Najih, darinya.

Ibnu Baththal berkata, "Ornng-orang berbeda pendapat

mengenai makna istiwaa' di sini. Golongan Mu'tazilah mengatakan

bahwa maknanya adalah menguasai dengan menundu*tcan dan

kemenangan.

Sementara golongan Mujassimah mengatakan bahwa

maknanya adalah menetap. Sebagian Ahlus sunnatr mengatakan

bahwa maknanya adalah naik atau meninggi. Sebagian lainnya

mengatakan bahwa maknanya adalah meninggi, yang lain mengatakan

bahwa maknanya adalah memiliki dan menguasai. Dari pengertian ini
muncul ungkapan: istawaa lahuu al mamaalik @ara rakyat pun

tunduk kepadanya). lri merupakan ungkapan tentang orang yang

dipatuhi oleh masyarat negerinya. Ada juga yang mengatakan bahwa

makna istiwaa' adalatr sempurna dan selesai dari mengerjakan

sesuatu, contohnya adalah firman Allah dalam surah Al Qashash ayat

74, ,sliltj t:r51 
ei,. 

tlsi lOon setelah Musa culap umur dan sempurna

alalnya).

Berdasarkan pengertian ini, maka makna ;:j, ojb,s'.A:'r
adalah selesai menciptakan. Kata Arsy disebutkan secara khusus

karena merupakan makhluk yang paling besar. Ada juga yang

mengatakan bahwa kata alaa pada kalimat ala al arsy maknanya

adalah ke atau menuju. Berdasarkan pengertian ini maka maknanya

adalah menuju kepada Arsy, yakni menuju yang terkait dengan Arsy.

Sebab Allah menciptakan sesuatu setelah sesuatu yang lain."

Selanjutnya Ibnu Baththal berkat4 '?e,ndapat kalangan

Mu'tazilah adalah pendapat yang jauh dari kebenaran, karena Allah
senantiasa berkuasa, menundukkan dan menguasai. Kemudian firman-

Nya, aji-L! p mengindikasikan bahwa sifat ini bermula sebelumnya

dari tidak ada. Sementara penakwilan mereka itu menunjukkan bahwa
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Allah mengalahkarulya lalu menguasainya dengan menunjukkarmya

siapa yang menguasainya sebelum-Nya. Ini berarti menafikan dari

Allah. Sementara pendapat kalangan Mujassimah juga pendapat yang

rusak, karena menetap merupakan sifat jism (fisik atau benda), dan itu
berarti Allah menitis ke dalam tubuh, padahal ini mustahil bagi Allah.

Selain itu, sifat itu hanya layak bagi para makh.luk berdasarkan

firman-Nya dalam surah Al Mu'minuun ayat 28, ";:t U|'*-t:"t s$
ot.

*lliJt .'E |.{n (Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah

berada di atas bahtera itu), dan firman-Nya dalam surah Az-Ztil&rff
ayat 13, * e-*yti1'&"?a.qfk f $* ,P r\F:a,(supaya kamu

duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nilcrnat Tuhanmu

apabila knmu telah duduk di atasnya)."

Dia berkata, "Menafsi*an istawaa' dengan alaa (meninggl),

ini memang benar, dan ini adalah madzhab yang benar serta

merupakan pendapat Ahlus sunnah, karena Allah mensifati diri-Nya

dengan Tinggi. Allah berfirman dalam surah Yuunus ayat 18, i56#
oi.t- t-15 Sq (Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang

mereka mempersekutukan titul). Itu adalah salah satu sifat Dzat.

Sedangkan menafsirkannya dengan irtafa'a (naik atau meninggi)

perlu diteliti lebih jauh, sebab Allah tidak mensifati diri-Nya dengan

sifat ini."

Kemudian dia berkata, "Para Ahlus sunnah berbeda pendapat,

apakatr istiwaa' itu sifat dzat ata.u sifat perbuatan. Kalangan yang

berpendapat bahwa maknanya adalah alaa (merunggi) mengatakan

batrwa ini adalah sifat dzat. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa

maknanya selain itu mengatakan bahwa ini adalah sifat perbuatan, dan

bahwa Allah melalflrkan suatu perbuatan lalu menyebutnya, istawaa

alaa arsyihii Ser-istiwaa' di atas Arsy-Nya), bukan berarti itu berdiri

dengan Dzat-Nya seperti berdirinya para makhluk."

Orang yang menafsirkannya dengan istiilaa' (menguasai)

54E - rATtsrrL BAARr



menetapkan seperti apa yang ditetapkanny4 yaitu menjadi menguasai
setelah sebelumnya tidak menguasai. Ini berarti Allah mengalahkan
setelah sebelumnya tidak mengalahkan. Perbedaan antara keduanya
karena berpedoman dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat

17, LJ,$i t:*.b ltr OuS I (Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana). Karena para ahli tafsir mengatakan bahwa maknanya
adalah senentiasa demikian, sebagaimana riwayat yang telah
dikemukakan dari Ibnu Abbas mengenai tafsir surah Fushshilat.

Kini tinggal makna-makta istiwad' yang dinukil dari Tsa,lab:
istawaa al wajh artinya ittashala (mencapai tql), istawaa al qamar
artinya imtala'a (bulan itu sempuma), istawaa fulaan wa fulaan
artinya tamaatsala fulaan wa fulaan (fulan dan fulan sebanding),
istawaa ilaa al makaan artnya aqbala (mendatangi tempat), istawaa
al qaa'id artinya yang duduk itu kini berdiri, istawaa an-naa'im
artinya yang tidur itu kini duduk. Sebagian malara-makna ini bisa
dikembalikan kepada sebagian lainnya demikian juga yang
dikemukakan oleh Ibnu Baththal.

Abu Ismail Al Harawi menukil dalam kttab Al Faruq dengan
sanad hingga Daud bin Ali bin Khalaf, dia berkata, "Ketika kami
duduk di hadapan Abu Abdillah bin AI A'rabi, yakni Muhammad bin
Ziyad Al-Lughawi, seorang lelaki mengatakan kepadanya, ' 

'V 
i#?t

,s$t ,ttJt (lfaituJ Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas

Arsy)'. Dia pun berkata, 'Dia berada di atas Arsy sebagaimana yang
Dia kabarkan'. klaki itu berkat4 'Wahai harnba AllatL sebenarnya

maknanya adalah iitaulaa (mengalahkan atau menguasai)'. Abu
Abdillah berkata, 'Diamlah engkau. Kita tidak bisa menggunakan
ungkapan istaulaa alaa syai'fn (mengalahkan sesuatu) kecuali ada
yang berlawanan'."

Kemudian dikemukakan juga dari jalur Muhammad bin
Ahmad An-Nadhr Al Azdi, "rqku rnendengar Ibnu Al A'rabi berkata,
'Ahmad bin Abi Daud meuginginkan agff aku menerangkan
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,lbrknya: 6&l;ilt ,*',.,*tjt Waitu\ yang Maha pemurah, yang

bersemayam di atas Arsy) dalam bahasa orang-orang Arab adalah
istaulaa (mengalahkan), maka aku berkata, 'Demi Allah, ini tidak
benar'."

Yang lain berkat4 "lika itu bermakna istaulaa (mengalahkan
atau menguasai) maka kata tersebut tidak dikhususkan pada kata Arsy,
sebab Allah menguasai (mengendalikan) semua makhluk.,,

Al Baghawi yang penghidup sunnah mengatakan daram kitab
At-Tafsir, dari Ibnu Abbas dan mayoritas ahli tafsir, bahwa maknanya
adalah irtafa a (naik atau meninggr). Abu Ubaidah, Al Farra' dan
lainnya juga berpendapat serupa.

Abu Al Qasim Al-Lalika'i menukil riwayat daram kitab rs-
sunnah, dari jalur Al Hasan Al Bashri dari ibunya, dari Ummu
Salamah, bahwa dia berkat4 'rr:jilf, ,J:F6 ,t'uffj,i ,JW j-e it$,li
, '.L t. , ' ' '- t j-lt}-rriq ,lOt A r_; (Istiwaa, itu sudah maklum,

*"*p"rtooyokannya bagaimana istiwaa' itu adalah tidak masuk akal,
mengalruinya adalah keimanan, dan mengingrrarinya adalah
keh{uran).

Selain itu, dinukil dari jalur Rabi'ah bin Abi Abdurrahman,
batrwa dia pernah ditanya tentang bagaimana istiwaa' di atas Arsy?
Diamenjaw^b, &i ,fralr kt &i ,l:;;;, *'&iri 6W ;iir54i
pJ:3r Wi ,{Wt l:y, (Istiwaa' itu'sudah maHum, mempertanyakan

bagaimana istiwaa' itu adalah tidak masuk atrat. Ailah berkeharusan
mengutus rasul, dan rasul berkewajiban ruenyampaiknn, sedangkan
kita berlrewaj iban untuk pas rah atau menerima).

Al Baihaqi menukil dengan sanad yangjayyid dari Al Auza'i,
dia berkat4 "Kami dan sangat banyak sekali kalangan tabiin yang
mengatakan bahwa Allah berada di atas Arsy-Nya. Kami
mempercayai apa yang disebutkan dalam Sunnatr mengenai sifat-sifat-
Nya."
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Ats-Tsa'labi menukil riwayat dari jalur lain, dari Al Auza'i,
bahwa dia pemah ditanya mengenai firman Allah dalam surah Al
A'raaf ayat 54, ;a)r ,* "yl i (t"r" Dia bersemayam di atas Arsy),

dia menjawab, "Itu adalah sebagaimanayarugAllah sifatkan pada diri-
Nya."

A1 Baihaqi juga menukil riwayat dengan sanad jayyid dari
Abdullah bin Wahab, dia berkata, "Ketika kami di hadapan Malik,
seorang lelaki masuk lalu berkatq 'Wahai Abu Abdillah, ,sib',*Ut
cfit ;Vt gfoituJ Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas

Arsl), bagaimana istiwaa'-Nya?' Maka Malik menunduk hingga

berkeringat, lalu mengangkat kepalanya dan berkatq' ,j?t Jt'i;'jt
.s-f.t ([YaituJ Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas Arsy),

Allah mensifati diri-Nya dan tidak dikatakan bagaimana hal itu terjadi.

Menurutku, engkau ini hanyalah pelaku bid'ah. Keluarkanlah dia'."

Kemudian diriwayatkan dari jalur Yahya bin Yahya, dari
Malik menyerupai nukilan dari Ummu Salamall hanya saja dia

berkata: "z-On i-fe iryltj ,Vri .r':r?lii (Dan mengalai istiwaa' itu

adalah waj ib, s edangknn mempertanyakannya adalah bid' ah).

Al Baihaqi menukil riwayat dari jalur Abu Daud Ath-
Thayalisi, dia berkat4 "Sufyan Ats-Tsauri, Syr'bah, Hammad bin
Zaid, Hammad bin Salamah, Syarik dari Abu Awanah tidak
membatasi, tidak menyerupakan dan tidak meriwayatkan hadits-hadits

ini serta tidak mengatakan bagaimana. Abu Daud pun berkat4 'Itulah
pendapat kami'."

Selanjutnya Al Baihaqi berkata, "hlilah yang banyak dianut

oleh para pemuka kami."

Al-Lalika'i menyandarkan riwayat kepada Muhammad bin A1

Hasan Asy-Syaibani, dia berkat4 "Semua ahli fikih dari Timw dan

Barat telah sependapat, bahu,a mengirnani Ai Qur'an dan hadits-hadits
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:'*4g berasal dari para periwayat tsiqah dari Rasulullah SAW
mengenai sifat Tuhan adalah tanpa menyerupakan dan tanpa
menafsirkan. Barangsiapa yang menafsirkan sesuatu darinya dan

mengatakan pendapat Jahm, berarti dia telatr keluar dari apa yang

dianut oleh Nabi SAW dan para sahabatrya serta telah memisahkan

diri dari jarnaatr kaum muslimin. Karena dengan begitu dia telah

mensifati Tuhan dengan sifat yang bukan apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur Al Walid bin Muslim disebutkan,

"Aku pernatr bertanya kepada Al Auza'i, Malik, Ats-Tsauri dan Al-
Laits bin Sa'd tentang hadits-hadits yang menyebutkan tentang sifat,

maka mereka pun berkat4 'Terapkanlah ifu seperti apa adanya tanpa

menanyakan bagaimana'."

Ibnu Abi Hatim menukil riwayat dalam kitab Manaqib Asy-

Syaf i, dari Yunus bin Abdit A'14 "Aku mendengar Asy-Syaf i
berkata, 'Allah mempunyai nilma-nama dan sifat-sifat yang tidak
dapat disangkal oleh seorang pun. Barangsiapa menyelisihi setelah

ditegakkan dalil terhadapnyL maka dia kufur. Sebelum ditegakkannya

dalil terhadapnya maka dia diberi udzur karena kejahilannya, sebab

mengetahui hal itu tidak dapat dijangkau oleh akal, pandangan

maupun pikiran. Maka sifat-sifat ini ditetapkan dan dinafikan dari-
Nya penyerupaan (dengan makhluk) sebagaimana Dia menafikan itu
dari diri-Nya dalam surah Asy-syuuraa ayat 1t,'i; N'rt (Tidak

ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia)' ."

Al Baihaqi menukil riwayat dengan sanad yang shahih dari
Ahmad bin Abu Al Hawari, dari Suffan bin Uyainah, dia berkat4
"Setiap yang Allah sifatkan kepada diri-Nya di dalam Al Qur'an,
maka penafsirannya adalah tilawatrnl.a (bacaannya) dan

mendiamkannya (tidak menguraikannya)."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar Adh-Dhb'i, dia berakt4

'Madzhab Ahlus sunnah mengenai firman-Ny4 6i\,;jlt 
'b ii:jt

([YaituJ Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas Arsy) adalah
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tidak menanyakan bagaimana. Atsar-atsar dari salaf mengenai hal ini

sangat banyak, dan ini mertrpakan pandangan Imam Syaf i dan

Ahmad bin Hanbal."

At-Tirmidzi dalarn kitab At Jami' berkat4 setelah

mengemukakan hadits Abu Hurairah tentang turumya Allah, "Dia

berada di atas Arsy sebagaimana yang Dia sifatkan kepada diri-Nya di

dalam Al Qur'an."

Demikian yang dikemukakan oleh lebih dari satu orang ulama

mengenai hadits ini dan lainnya yang serupa berkenaan dengan sifat-

sifat. Kemudian pada bab keutamaan sedekah, dia berkata, *Ilxi adalah

riwayat-riwayat yang valid, maka kalrli mengimaninya, tidak

menyangsikannya dan tidak menanyakan bagaimana."

Demikian juga yang diriwayatkan dari Malik, Ibnu Uyainatr

dan Ibnu Al Mubaralg bahwa mereka menerapkannya tanpa

menanyakan bagaimana. Inilah pendapat para ahli itnu dari kalangan

atrlus sunnah wal jamaah.

Adapun golongan Jahmiyalu mereka me,ngingkarinya dan

mengatakan iru tasybih (pe,nyerupaan dengan makhluk). Ishaq bin

Rahawaih berkata, "sesungguhnya tasybih itu bila dikatakan, tangan

seperti tangan, pendengaran seperti pendengaran." Dalarn tafsir surah

A1 Maaidatr dia berkata '?ara imarn berkata" 'Kami mengimani

hadits-hadits ini tanpa meirafsirkan'. Termasuk di antara mereka

adalatr Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Uyainatr dan Ibnu Al Mubarak."

Ibnu Abdil Barr berkat4 "Ahlus sunnah sependapat mengakui

sifat-sifat yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, dan mereka

tidak mengatakan bagaimana mengenai satu pun dari itu. Sedangkan

golongan Jahmiyatr, Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan, 'Siapa

yang mengakuinya berarti musyabbih (menyerupakan Allah dengan

yang lain)'. Maka oleh kalangan yang mengakuinya mereka disebut

mu'aththilai (golongan yang tidak mengakui sifat-sifat Allah)."

Imam Al Hararnain dalam kttab Ar-Risalah An-Nizhamiyyah
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berkata, "Madzhab para ulama berbeda-beda mengenai masarah ini.
sebagian mereka berpendapat menakwilkannya dan menetapkan itu
dalam ayat Al Qur'an yang disesuaikan dengan riwayat shahih dari
Sunnah. Sementara para pemuka salaf berpendapat untuk tidak
menakwilkan dan memberlakukan sifat-sifat itu seperti apa adanya
de,ngan memasrahkan makna-maknanya kepada Allah. gsdangkan

yang kami sepakati dan kami anut adalah mengikuti para pendahulu
umat ini berdasarkan alasan yang pasti, bahwa ijma' umat adalah dalil.
Seandainya menakwilkannya merupakan kepastian, maka
dikhaq,'x1i6an perhatian mereka terhadap itu akan berada di atas

perhatian mereka terhadap cabang-cabang syariat. Karena generasi

sahabat dan generasi tabiin tidak menakwilkan, maka itulah madzltab
yimg semestinya diikuti."

Nukilan yang silma juga dikemukakan dari generasi ketig4
yaitu para ahli fikih, seperti Ats-Tsauri, Al Auza'i, Mali! Al-Laits
den ulama lainnya yang sezaman dengan mereka. Demikian juga para
imarn yang mengambil pendapat dari mereka. Lalu, bagaimana
mungkin itu dipandang tidak valid, padahal itu telah disepakati oleh
tiga ge,nerasi pertama, sedangkan mereka adalah generasi terbaik umat
ini.

Sebagian mereka membagi pendapat orang mengenai masalah
ini menjadi enirm pendapat, yaitu dua pendapat memberlakukannya
sebagaimana zhahimya. Pertama, adalah meyakini bahwa itu
tennasuk sifat para makhluk, yaitu golongan musyabbih (yang
meiryerupakan dengan makhluk), lalu dari pandangan ini
bercabanglah menjadi beragam pandangan. Kedua, adalah yang
menafikan penyerup&m dengan para makhluk, karena dzat Alatr tidak
menyenrpai dzat-dzat lain. Maka sifat-sifat-Nya tidak menyerupai
sifat-sifat lain, k'arena sifat-sifat dari setiap yang disifati sesuai dengan
dzahya dan hakikatnya.

Dua pendapat kedua adalah menetapkannya sebagai sifat tapi
memberlakukannya sebagaimana zhatrimya. pertama, tidak
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menakwilkan apa-apa darinya, tapi mengatakan, "Allah lebih
mengetahui tentang maksudnya." Kedua, mengatakan 

-misalnya"al istiwaa' adalah al istilaa' (mengalahkan atau menundukkan). l/
Yadd adalah al qudrah ftekuasaan)," dan sebagainya. Dua pendapat

terakhir adalah yang tidak menetapkan sebagai sifat. Pertama, bisa
jadi itu adalah sifat dan zhahimya bukanlah yang dimaksud. Dan bisa
jadi juga itu bukan sebagai sifat. Kedud, tidak membicara sedikit pun

tentang ini, tapi wajib mengimaniny4 karena itu termasuk kategori

mutasyabih yang maknanya tidak dapat diketahui.

iJi, ,!Q*\ :ot&'Ctt SAi lmnu Abbas berkata, "Malma Al

Majid adalah Al Karim [Yang Maha Mulia]). Ibnu Abi Hatim
meriwayatkannya socara maushul dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas mengenai firman Allah dalarn surah Al Buruuj ayat L5, 1\

L+rjr fj, (Yang mempunyai singgasana, lagi Maha Mulia), dia

berkata,'Makrta Al Majiid adalah Al Kaiim (Yang Maha Mulia)."

Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya dalam surah Al Buruuj ayat 14, i:5ijt'fiiir tL3

(Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih), dia berkata,

"MaknaAl Waduud adalah Al Habiib (MahaPengasih)."

Didatrulukannya penyebutan kata Al Majiid sebelum Al
Waduud di sini, karena yang dimaksud adalah penafsiran Al Maji(
yang terdapat dalam firman Allah dalam suratr Al Buruuj ayat 15, 2's

'4ra A"j, (Yang mempunyai singgasana, lagi Maha Mulia).Lalu

ketika dia me,nafsirkanny4 dia terlebih dahulu mengemukakan tentang

nurma yang sebelum itu untuk mengisyar,atkan bahwa itu disepakati

dibacakan secara marfii', yakni redaksi ,il| tisebagai sifat-Nya.

Para ahli qira'ah berteda pendapat mengenai bacaan dengan

harakat dhammah pada kata al majiid sehingga termasuk di antara

sifat-sifat AllalL atau dengan harakat lcasrah sehingga merupakan sifat
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Arsy.

Semua yang dikemukakan oleh Imam Bul*rari pada bab ini
mengenai Arsy kecuali atsar Ibnu Abbas, akan tetapi dia

mengisyaratkan dengan halus, yaitu bahwakata al majitd pada ayat ini
menurut qira'ah dengan harakat kasrah bukan sebagai sifat Arsy.

Sehingga tidak dibayangkan bahwa Arsy itu qadiim, tapi itu adalah

sifat Allah berdasarkan qira'ah dengan harakat dhammah, dan

berdasarkan penyertaannya dengan kata al waduud, sehingga qira'ah
dengan harakat knsrah adalah untuk memadukan kedua macam

qira'ah menjadi satu makna."

Ini dikuatkan dengan pemyataan yang mengatakan bahwa

menurut Imam Bulfiari sifat Allah adalah apa yang disertakan

padanya, yaitu: '+'+ Jj(Ditataknn, malou Hamiid [Maha

Terpujd adalah Majiid [Maha PemurahJ). Ini dikuatkan oleh hadits

Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni de,ngan redaksi,

,1*g:e,j5iirr i6 ,f"jt f:jt i'f*,, 'iiir iri q (Apabita

hamba mengucapkan, "Dengan menyebut nama AUah Yang Maha

Pemurah lagi Maha Pengasih," maka Allah berkata, "Hamba-Ku

menyanjung-Ku.")

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu At-Tin. Kemudian dia

berkata, "Dalam perkataan orang Arab, al majd adalah kemuliaan
yang luas. Jadi, kata al maajid adalah orang yang mempunyai nenek

moyang yang terpandang mulia. Sedangkan kata al hasabu

(kemuliaan leluhur) dan al karamu (kedermawanan) merupakan watak

seseorang walaupun dia tidak mempunyai nenek moyang yang

terpandang. Jadi, kata al majiid adalah bentuk kalimat hiperbola dari

kata al majdu (mulia atau luhur), yaitu kemuliaan ymg qadiim."

Ar-Raghib berkata, "Kata al majd artnya kelapangan dalam

hal kemnratran dan keagungan. Asalnya dari ungkapaa: majadat al
ibilu, artrnya unta itu berada di tempat gembalaan yang lapang yang

diaralrkan oleh penggembala. Al Qur'an disifati dengan al majiid
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karena mengandung kemuliaan-kemuliaan duniawi dan ukhrawi."

Di samping itu, semua tidak terhalangi juga untuk mensifat

Arsy dengan itu karena kemuliaan dan keagungan-Nya sebagaimana

yang diisyaratkan oleh Ar-Raghib. Karena itulah disifati dengan al
kariim (mulia) dalam surah Al Mu'minuun ayat 116. Sedangkan

penafsiran Al Waduud sebagai Al Habiib (Maha Pengasih), karena

bermakna yang mengasihi dan yang dikasihi. Sebab asal makna kata

al wudd adalah mencintai sesuatu.

Ar-Raghib berkata, 'I(ata al waduud mengandung makna yang

tercakup oleh firman Allah dalam surah Al Maa'idah ayat 54, 'J:t;i
UH-t #- f,.h' gti (Malra kelak Allah apan mendatangpan suatu

kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya)."

Tentang kecintaan A[ah terhadap para hamba-Nya dan kecintaan para

hamba terhadap-Nya telah dibatras.

'r t,r'04'r:t-ij,t t*6 b,H'rfk,W 1d1.6'Jtii- (Ada yang

menglrntakan, malota Hamiid [Maha Terpuji] adalah Majiid [Maha
PemurahJ seakan-akan bentuk katafa'iil dari kata Maajid, sedanglcan

lcata Maftmuud dari kata Hamida). Demikian redaksi yang mereka

cantumkan, tanpa huruf ya', dalaan bentuk fi'l madhi, sedangkan

dalam riwayat selain Abu Dzar dari Al Kasymihani dicantumkan

dengan redaksi, # ";H i}-e; (Kata Mafumud berasal dari lcata

flamiid). Asalnya, ini merupakan perkataan Abu Ubaidah dalam kitab

Al Majaz mengenai firman-Nya dalam suratr Huud ayatZ3, '#l'&b

1.-,-r:r'J4.i,'r-Jy4t (Dicarahkan atas lamu, hai ahlul bait.

Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah), dia berkata"

"Maksudny4 mahmuud maajid (Maha Terpuji lagi Maha Pemurah)."

Al Karmani berkat4 'Maksudnya, kata majiid bermakna

faa'il, seperti halnya kata qadiir bermakna qaadir, dan kata hamiid

bermakna maf'uul- Karena itulah dia mengatakan, ita;i 1ati 6't2n

FA?ITUL BAARI - 557



)P 6 (Majiid berasal dari kata maajid dan fuamiid berasal dari kata

mafumuud). Dalam sebagian salinan naskah disebutkan, P u\i;t
(Mahmuud berasal dari kata hamiid). Sementara dalam naskah lainnya

disebutkan , '+ ir(D*i fuamida) yang mabni lurrnrk faa'il dan juga

maf'uul. Hal ini karena kata hamiid mencakup makna haamid

sedangkan majiid mencakup makna mumajiad. Ungkapan Imam

Buktrari ini semakin memantapkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksudnya adalah ungkapan, "ttlt;
'+ ga (Kata Mahmuudberasal dari kata flamida). Adaperbedaan di

kalangan para periwayat mengenai redaksi ini. Yang paling utama

adalah yang dite,rnukan pada asalnya, yaitu perkataan Abu Ubaidah.

Pada bab ini Imam Bulfiari mengemukakan sembilan hadits

yang sebagrannya dikemukakan juga dari jalur berbeda, yattu:

Pertama, hadits Imran bin Hushain.

Fi y*?tt e'4, * r;l(Ketilw alat sedang di hadapan

Nabi SAW). Dalam riwayat Hafsh disebutkan dengan redaksi, 'c-jgS

f ,-',y'd$i$16,y$u, eu'Iuoi p', # Xr',rp At * @tw

masuk ke tempat Nabi SAW, dan alu mengikatkan untalru di pintu,

lalu sejumlah orang dari bani Tamim menemui beliau). kli
menunjukkan bahwa kisah ini terjadi di Madinatr. Selain itu, ini juga

berfungsi sebagai sanggatran terhadap orang yang menyilmakan kisatt

ini dengan yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang

peperangan, yaitu hadits Abu Burdatr bin Abi Musa yang berasal dari

ayatrnya, dia berkata ,' 
'k 

,y. Sti.-;iu, $i *t *v \t ,k ,;,'*'dS
i ,Jui .';;.1 :'i ,)ut to",sj i ,J, y rf 'i6i '471'ot'6 ,J\'*t )"-l';,ti

,c:j l':j:tui,;;rizi,tr# !*.: ei gt Ab #b :#.i3 *a:Ft
+ 'r,i .6Jf Xi6 (Ketika alat sedang di hadapan Nabi SAW, saat itu

beliau di Ji'ranah di antara Makah dan Madinah, dan saat itu beliau
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sedang bersama Bilal. Lalu seorang badui menemui beliau lalu
berkata, "TidakJmh engkau penuhi apa yang telah engkau janjikan
kepadaht? " Beliau bersabda kepadanya, "Bergembtralah engkau. "
Dia berlrata, "Engkau sudah sering mengatakan bergembiralah

lrepadalat." Makn beliau menoleh kepada Abu Musa dan Bilal,
tampaknya beliau marah lalu bersabda, "Dia telah menolak kobar
gembira, maka terimalah lmlian berdua." Maka keduanya berkatg,

"Kami menerima.') i
Orang yang menyrrmakan kisah ini dengan kisah pada bab ini

menafsirkan onmg yang bersama bani Tamim )€ng mengatakan, tlrrl!

&bt6ltngkau telah menyampaikan kabar gembira kepada kami, maka

berikanlah itu kepada komi) adalah orang badui tesebut, sedangkan

orang Yaman ditafsirkan sebagai Abu Musa. Padatral, walaupun kisah

menyebutkan Abu Musa, nirmun jelas disebutkan bahwa ini terjadi di
Ji'ranah, sedangkan kisatr Imran terjadi di Madinah, jadi kedua kisah

ini berbeda.

Ibnu Al Jauzi menyatakan, bahwa orang yang berkata, ti i

(maka berikanlah itu kepada kami) adalatr Al Aqra' bin Habis At-
Tamimi.

f f.',Hii i;A\1.1f*a-ttta beliau didatangi sejumlah

orang dari bani Tamim). Dalam riwayat Abu Ashim dari Ats-Tsauri
yang telatr dikemukakan pada pembatrasan te,ntang peperangan

disebutkan dengan redaksi, 't;'t *h, ,)b lt l*t jlf# i.'cr;E
(Bani Tamim datang kepada Rasulullah SAW, ini diartikan sebagian

mereka. Sementara dalam riwayat Muhammad bin Katsir darinya

yang telatr dikemukakan pada pembahasan tentang awal mula

penciptaan disebutkan dengan redaksi, fr f.b * ,E (Beberapa

orang dari bani Tamim datang). Maksudnya, utusan bani Tamim
sebagaimana yang dinyatakan secara jelas dalam riwayat yang dinukil

oleh Ibnu Hibban dari jalur Muammal bin Ismail dari SuSan, 'i5ie
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f ,t (Uusan bani Tamim datang).

d 6- rs$r lJlp! (Terimalah kabar gembira, wahai bani

Tamim). Dalam riwayat Abu Asyim disebutkan dengan redaksi, lrl{f

f ,t $-(Bergembiralah wahai Bani Tamim). Yang dimaksud dengan

berita gembira ini adalah bahwa orang yang memeluk Islam maka dia

selamat dari kekal dalam neraka, setelah itu akan mendapat

balasannya sesuai dengan amal perbuatannya kecuali jika Allah
memberikan ampunan kepadanya.

Al Karmani berkata, "Rasulullah SAW menyampaikan berita

gembira yang arahnya adalah masuk surg4 karena beliau ingin
memperkenalkan pokok-pokok keyakinan yang merupakan permulaan

dan akhir serta segala yang ada di antara keduanya ke,pada mereka."

Namun sebenarnya pengenalan itu di sini diarahkan kepada

orang-orang Yaman, dan itu jelas dipahami dari redaksi haditsnya.

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia berkata,'?erkataan

bani Tarrrim, ij*-;rr ,J, ifrX.'lt-Q (Kami datang kepadamu untuk

memperdalam agama) menu4jukkan bahwa Uma' sahabat tidak

terbatas hanya pada orang-orang Madinah saja."

Lalu dia menanggapinya, bahwa yffiE benar itu adalah

perkataan orang-orang Yaman, bukan perkataan bani Tamim. Ini
memang seperti yang dikemukakan oleh Ibnu At-Tin, tapi dalam

riwayat Ibnu Hibban dari jalur Abu Lrbaidah bin Ma'an, dari Al
A'masy dengan sanadini disebutkan, U- tjui f C, b "F *,Frt
*\i w Sil ,r'dV,#lt'# 'i*.og ,!t l?,, (Beberapa orans

dari bani Tamim datang menernui beliau lalu mereka berkata, "Wahai

Rasulullah, kami datang kepadamu untuk memperdalami agama, dan

lwmi menanyakan kepadamu tentang awal perkara ini.') Dalam

riwayat tidak disebutkan orang-orang Yaman. lni tentunya kesalahan

dari periwayat. Tampakny4 dia meringkas hadits ini.
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t-ihbti {f}-i.:tit-i (Mareka berkata, ,,Engkau telah

menyampailran kabar gembira kepada kami, maka berikanlah itu
kepada kami.') Dalam riwayat Hafsh disebutkan tambahan redaksi,

f-r tn"o frali). Sementara dalam riwayat Ats-Tsauri dari Jami' yang

telah dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan disebutkan

tambahau redaksi, -jlrbfl cr:H. ilsi ttlui (Mereka berkata, "Kalau

engknu memberi lcami kabar gembira, maka berikanlah kepada

kami.") Di datamnya juga disebutkan,'Qj Si lUoto wajah beliau

pun berubah).

Selain rtu, dalam riwayat Abu Awanah dari Al A'masy yang

dinukil oleh Abu Nu'aim dalam l<fiab At Mustakhraj disebutkan, "o?i

Uj;6f *iip in, ,rV ,;t (Seolah-olah Nabi SAW tidak menyukai

hal itu). Dalam riwayat lainnya yang telah dikemukakan pada

pernbahasan tentang peperangan dari jalur Suffan juga disebutkan,

*i GU; ,i; (Maka itu pun terlihat di wajah beliau), di dalamnya

disebutkan" *:p. *, U:U$ui (Maka mereka berkata, "Wahai

Rasulullah, engkau telah menyampaikan berita gembira kepada

kami-')

hri menunjukkan mereka telah memeluk Islam, mereka hanya

ingrn disegerakan. Sebab kemarahan Rasulullah SAW adalah

sedikifirya ihnu mereka karena mereka menggantungkan harapan-

harapan mereka dengan kesegeraan duniawi yang fana, dan itu lebih
mereka dahulukan daripada mendalami agama yang akan

mendatangkan ganjaran akhirat yang kekal abadi.

Al Karmani berkata, "Perkataan, 6'H. (engkau telah

menyampaikan berita gembira lcepada kami) menunjukkan bahwa
mereka telatr menerima secara umum. Namun di samping itu mereka

meminta sesuatu dalarn wujud keduniaan. Beliau menafikan
penerimaan itu dari mereka untuk menafikan penerimaan yang beliau
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!.reksudkan 6/almi perkara ekhird, bukan mutlak penerimaan

keseluruhannya (karena mereka memang telah memeluk Islam).

Selain itu, beliau marah karena mereka tidak memperdulikan

pertanyaan tentang hakikat kalimat tauhid, pennulaan dunia dan

akhirnya, dan mereka tidak mencermatinya serta tidak menanyakan

tentang faktor-faktor di dunia yffig bisa menggapai kebahagiaan di

aklfrat."

Ath-Thaibi berkata, 'I(arena perhatian mereka hanya urusan

duniq 6aka mereka berkatq ryfi VfF (Engpau telah menyampaikan

lrabar gembira kepada kami, maka berilranlah itu kepada kami). Oleh

karena itn, beliau berkat4 f i $A iJ 5!(Karena bani Tamim tidak

mmerimanya).

t#r Ft n|$,yn (Lalu datanglah sejumlah orang dari

warga Yaman). Dalam riwayat Hafsh disebutkan, oib ,ft €
(Kemudian datanglah kepadanya). Sementara dalam riwayat Abu

Ashim disebutkan, ;,;!r Ft n;rlii^i (Lalu datanglah seiumlah

orang dari Yaman menemui beliau).

:ia $ui (Mereka pun berkata, "Kami menerima-') Abu

Ashim dan Abu Nu'aim dalam riwayatnya menambahkan redaksi, Lj

!, S?rt (Wahai Rasulullah). Demikian juga redaksi yang dinukil oleh

Ibnu Hibban dari riwayat Syaiban bin Abdirrahman dari Jami'-

t*ii |-yti rii Jil ,*'$ut": y3t 4'fu.u9 (Kami datang

lrepadamu untuk memperdalami agama dan menanyalcan kepadamu

tentang awal perlcara ini dahulu). Riwayat ini merupakan riwayat

paling lengkap yang dike,mukakan oleh Imarn Bukhari, karena pada

sebagian lainnya ada bagian redaksi yang tidak disebutkan secara

redaksional. Dalam riwayat Abu Muawiyatr yang berasal dari Al

A'masy png dikemukakan oleh Al Ismaili disebutkan , Er:;*.n $'6
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J* -'i S /"i tii J')i'* ttb (Mereka berkata, "Engkau telah

rnenyampailran kabar gembira kepada kami, malca beritahulah kami

tentaflg awal perkara ini dahulu. ') Saya belum tahu nama orang yang

me,ngatakan itu. Yang dimaksud dengan perkara dalam perkataan

mereka, jli r.f Qterknra ini) adalahawal mula penciptaan.

$ieW"ithr if (Allah ada dan belum ada sesuatu purc

sebelum-Nya). Pada pembatrasan tentang permulaan ciptaan telah

dikemukakan dengan redaksi, 6:#i;}3J-'€t (Dan belum ada

sentatu pun sebelum-Nya). Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah

disebutkan, :? F P ilr irui (Allah telah ada sebelum segala

sesuatu).Ini semakna dengan redaksi, 'gaiU:' ri hr i6 (Allah ada

dan tidak ada sesuatu pun bersama-Nya).

Ini merupakan dalil yang paling jelas dalam masalah ini

sebagai sanggatran terhadap orang yang m€'netapkan hawadils (para

maltluk yang lebih dulu ada) sebagai sesuatu yang tidak ada

perrrulaannya. Ini termasuk masalah-masalah yang pernah diuraikan

oleh Ibnu Taimiyah. Saya telah berupaya mengkaji perkataannya

me,nge,nai hadits ini, dan dia lebih me,nguatkan riwayat yang

disebutkan pada bab ini daripada yailg lain, padahal memadukan

kedua riwayat ini berarti memahaminya dibawah riwayat ya{Lg

terrdapat pada pembahasan tentang awal mula penciptaan atau

sebaliknya, dan disepakati bahwa memadukan lebih didahulukan

daripada memenguatkan saalah satunya.

Ath-Thaibi berkata, "Sabda beliau, *iA t-ii (dan belum

ade sesuatu pun sebelum-Nya) adalatr haal (kalimat yang

me,nerangkan kondi si). "
Sedangkan menurut ofturg Kufatr bahwa ini adalah predikat.

Malcnanya me,nguatkan pandangan ini, kare,na perkiraannya adalah

Allah sendirian.
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Ath-Thaibi berkata, 'T(ata kaana di kedua bagiannya

berdasarkan kondisi yang dimasukinya, jadi mahsud yang pertarla

adalah azaliyah dm qidam (tidak ada permulaan), sedangkan yang

kedua adalah ktduts (ada permulaan) setelah sebelumnya tidak ada.

Kesimpulannya, menyambungkan kalimat: y:& ,r-b i57 oisj gan

adalah Arsy-Nya di atas arr) dengan kalimat: Xnr iui (adalah Altah)

termasuk kategori memberitakan tentang tedadinya dua kalimat

dengan menyerahkan penyusunam)4a kepada naluri."

Mereka juga berkata, *[d berstatus sebagai tsumma

(kemudien)."

Tentang sabda beliau, :6, gb *7 ;:rSi (dan adalah Arsy-Nya

di atas air), N Karmani berkata, "Ini disambungkan kepada kalimat

hr ir-i, namun ini tidak berarti pe,nyertaan. Karena fungsi huruf wau

yang me,nggabungkan adalah memadukao asal ketetapanny4

walaupun ada yang didahulukan dan diakhirkan."

Yang lain berkata "Setelah itu barulah ada sesuatu selain-Ny4

karena itulah beliau berkata" a*;'e t- li @on belum ada sesuatu

pun selain-Nyo) untuk menafikan dugaan adanya penyertaan dari

selain-Nya."

Ar-Raghib berkat4 "Kata kaana adalah ungkapan tentang

waktu yang telah lalu, tapi dalam mayoritas ungkapan tentang sifat

Allah menyatakan tentang azaliyah (tidak ada awalnya), seperti

finnan Allah dalam surah Al Ahzaab ayat 40, L:,+ :rt' 57 fu orsi

(Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu). Sedangkan

lraana yang digunakan untuk mensifati sesuatu yang juga ada pada

lainnya maka itu untuk menunful&an batrwa sifat tersebut adalah

lazim bagt yq seperti yang tertera dalam firman Allah dalam suratr Al
Israa' ayatlZ,C; ,-!.j.'oL$t tt'€j (Dan syetan itu adalah sangat

inglrar kepada Tuhannya), dan firrran-Nya dalam surah Al Israa ayat
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67,13:t-;S ir;:1i o'€11Ooo manusia adalah selalu tidak berterima

kasih). Jika digunakan untuk waktu yang telah lampau maka boleh
jadi itu masih sesuai dengan kondisinya (saat ini), dan boleh jadi juga
sudah berubatr, contohnya: kaana fulaan lradzaa tsumaa shaara
lradzaa (dulufulan begini dan sekarang dia menjadi begini).-

Hadits ini digunakan sebagai dalil yang menjelaskan bahwa
alam adalah haadits (ada permulaannya), karena sabda beliau, t-ii
t*i; go" belum ada sesuatu pun selain-Nya)jelas menunjukkan

hal itu, sebab segala sesuatu selain Allah banr ada setelah sebelumnya
tidak ada.

|*il ii UiS'lsi;ii lXeiar untamu, karena dia telah kabur).

Daram riwayat 
^tr;;;;;;",* 4,ry b4 t*iti'c.t;rt

(Untamu terlepas dari tali l<ekangnya), dan di akhir haditsnya
disebutkan tambahan redaksi, U; A. i:€ t $tl\i (Maka tidak tahu

apa yang terjadi setelah rru). Maksudnyq apa yang dikatakan oleh
Rasulullah SAW sebagai kelengkapan hadits tersebut.

Saya (Ibnu Ha.iar) katakan, saya belum menemukan sanad-
sanad dari seorang satrabat pun yang menyerupai kisah yang
disebutkan Imran ini. Jika ada tentu bisa diketatrui apa yang
diisyaratkan oleh Imran ini. Mungkin disepakati bahwa hadits ini
berakhir ketika Imran beranjak.

i,i;'i (Demi Attah). Penjelasan tentang kalimar ini telah

dipaparkan pada pembatrasan tentang sumpatr dan nadzar.

"-ttiii>liti6'o:tlj (sungguh aht ingin bahwa unta itu

telah lrabur dan alat tidak beranjak [mengejarnyaJ). Kata al wuddu

fteinginan) yang disebutkan di sini adalah bahwa unta itu telah kabur
dan dia tidak beranjalq bukan hanya salah satunya saja. Sebab unta
yang kabur itu memang sudah berlalu karena ikatannya lepas,

sedangkan yang dimaksud dengan kabur di sini adalah kehilangan
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(tidak mungkin dikejar).

Kedua,hadits Abu Hurairah, i'/; !,'U-'ts1 1S 
", 

un gguhry o

tangan kanan Allah selalu penuh). Penjelasannya telatr dikemukakan

duabab sebelum ini.

Dalarn riwayat ini dicantumkan, et-Lit *'.b*:t (Dan adalah

Arsy-Nya berada di atas ald. Sedangkan dalam riwayat Ishaq bin

Rahawaih dicantumkan dengan redaksi, :U,i' la SiStS (Dan Arsy

berada d.i atas air). Secara tekstual, masih tetap demikian ketika ini

diceritakan, sedangkan teks hadits sebelumnya menyatakan bahwa

Arsy itu dulunya berada di atas air sebelum diciptakannya langit dan

lrrmi- Cara menyatukanny4 bahwa Arsy itu masih tetap berada di atas

air. Sedangkan yang dimaksud dengan air ini bukanlah air laut, tapi air

di bawah Arsy seperti yang dikehendaki Allah. Keterangan hal ini

telah dikemukakan dalam penjelasan hadits yang saya sebutkan di

awal bab ini.

Kemungkinan juga yang dimaksud dengan air di sini adalah air

laut. Artiny4 kaki-kaki para malaikat pengusungnya berada di laut

sebagaimana yang disebutkan dalam sejumlah atsar. Di antaranya

adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan Al Baihaqi

dari jalur As-Suddi dari Abu Malik mengenai firman Allah dalarn

surah Al Baqarah ayat 225, *\\lr: gur;.Jt'^rtl €s (Kursr Altah

meliputi langit dan bumi), dia berkata, "Sesungguhnya gumpalan batu

yang merupakan bumi ketujuh adalah merupakan ujungnya alam yang

di seluruh sisinya terdapat empat malaikat. Masing-masing mereka

memiliki e,mpat wajalr' yaitu wajatr manusi4 singa, sapi dan burung

elang. Mereka berdiri di atasnya sehingga meliputi seluruh bumi dan

l*gt, kepala mereka di bawah Kursi, sedangkan Kursi di bawah

ArqI."

Dalam hadits panjang Abu Dzar yarrg di-shahih-kan oleh Ibnu

Hibban disebutkau, 'or361Jr * ,"i ui q ,i6'J;1i *obtt & ir' J:p:t'oi
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,W',*.#t,* 4it|!ii,ila,7::\ 9ui,l, *3 rr ur"f1r €'.i;;,,
#, ,P y'it 1hoh.o Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar,

tidaklah seluruh langit yang tujuh bersama Kursi kecuali bagaiknn

linglcaran yang dihamparkan di tanah lapang, yang mana kelebihan

Arsy dibanding Kursi adalah laksana kelebihan tanah lapang
dibanding lingkaran tersebut. ') Hadits ini memiliki pendukung dari
hadits Mujahid yang dinukil oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad
yang shahih darinya yang telah dikemukakan pada pembahasan

tentang tafsir.

Ketiga, 'i3 * *.s *i *bt ,_k lt li;,rs'1J ,at j,6

9+i (Seandainya Rasulullah SAW menyembunyilmn sesuatu, tentu

beliau menyembunyikan hal ini). secara tekstual, riwayat ini maushul

dengan sanad tersebut, tapi At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah

dan Al Ismaili meriwayatkarulya darinya dengan redaksi, di) dj
4\ '€3 illY;i o,k5 6A+ *'*s-: gA e<l-# iir 6 y e
1?tr.iitj;:)-+r'*' t>,ri Jui ,:#, *h, ,.p 4ti*-(Ayat,
"Sedang knmu menyembunyiknn di dalam hatimu apa yang Allah
akan menyatakannya" turun berkenaan dengan Zainab binti Jahsy.

Zaid pernah mengeluh dan ingin mencerailannya, dan dia meminta
pendapat Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadanya, "Engkau

sebailorya mempertahankan isterimu, dan bertakwalah lcepada

Allah.")

Bagian terakhir ini dicantumkan dalam hadits bab ini dengan

redaksi, Ll G)*iJ d d:> ,Zs ,fj (Dari Tsabit, Ayat: "sedang

kamu menyembunyilcan di dalam hatimu ....') Dari sini dapat

disimpulkan bahwa ini maushul dengan sanad tersebut dan bukan

mu'allaq. Sedangkan kalimat, , t'g at*:l'7-j 6eandainya beliau

menyembunyilcan ...), saya belum menemukannya maushul dari Anas
selain di tempat ini.
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fil
Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi, bahwa dia

menisbatkan kalimat, L,-t;'r:"1'# *.tg tti i qseandainya beliau

menyembunyikan sesuaht, tentu beliau menyembunyilmn kisah

Zainab) kepada Aisyah. Dia berkat4 "Dan diriwayatkan dari yang

l*, <jF: #>'# (Tentu beliau menyembunyikan surah, "Dia

[MuhammadJ bermuka masam dan berpaling.')."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalaur tafsir surah Al Alzaab saya

telah menyebutkan hadits Aisyah, diaberkata, ir i; !, S;tt rtg "j

flr',H 
(#, t4'd',,t * (seandainya Rasulullah SAW

menyembunyilan sesustu dari wahy). Di dalarn krtab Asy-Sytfa',

Iyadh hanya menyandarkannya kepada Aisyatr dan Al Hasan Al
Bashri tidak menukil hadits Anas ini, padahal hadits ini diriwayatkan

oleh [nam Bukhari.

Setelah men-taldtrij hadits Aisyah tadi, At-Tirmidzi berkata

"Mengenai masalah ini ada juga riwayat dari Ibnu Abbas." Dia

mengisyaratkan riwayat yang dinukil (naskah aslinya kosong, tanpa

tulisan). Sedangkan riwayat lainnya me,nge.nai surah Abasa, saya

belum menemukannya kecuali yang diriwayatkan oleh Abdurrahman

bn Zatd bin Aslam, salah seorang periwayat yang dha'rt y*rg
diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dariny4 dia

berkata: '€ i'it'e A3'€ '{-t *vh, & i' iht ,tt 'tt ,dtr-ik

,i ,f ;6 (Pernah ada yang mengatakan, "seandainya Rasulullah

SAW boleh menyembunyikan sesuatu dari wahyu, tentu beliau akan

menyembunyikan ini dori dirinya). Setelah itu dia me,lryebutkan kisah

Ibnu Ummi Maktum dan turunnya surah 'Abasa

Kisah ini diriwayatkan juga oleh At-Tinnidzi, Abu Ya'la, Ath-

Thabari dan Al Hakim s@ara maushul dari Aisyah, namun tidak

disebutkan tambahan ini. Selain itu, diriwayatkan oleh Malik dalam

kirtub At Muwaththa'dari Malik bin Hisyam bin Urwah, dari ayahnya

secara mursal, dan ini riwayat yang terpelihara dari Hisyam. Yahya
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bin Sa'id Al Umawi meriwayatkailrya sendirian yang

disambungkannya dari Hisyam. Diriwayatkan juga oleh Ibnu

Mardawaih dari jalur lainnya, dari Aisyah seperti itu, tanpa tambahan

tersebut. Demikian juga riwayat dari hadits Abu Umamah. Abd bin
Humaid, Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari

riwayat mursal Qatadah, Mujahid, Ikrimah, Abu Malik A1 Ghifari,

Adh-Dhahhak, Al Hakam dan lainnya. Tidak satu pun dari mereka

yang meriwayat ini dengan tambahan tersebut.

ki:,J:t,ls'J:: *\t ,* d, *)t ,{''*U:u* i,:'i,

arlil-" * 9i'c JiJ?tt q\::",fi.a1 (Dia berkata, "Maka Zainab

pun merasa bangga terhadap para isteri Nabi SAW lainnya dengan

berkata, 'Kalian dinilahkan oleh keluarga knlian, sedangkan aku

dinikahkan oleh Allah Ta'ala dari atas tujuh langit'.") Al Ismaili
menukilnya dari jalur Arim bin Al Fadhl, dari Hammad dengan sanad

ini dengan redaksi, (*j 4 !i; ;at tili) :r;14 *'+:f; e Uj

Lt)Jk"U€i,i-fli ($Qh (Ayat, "Maka tatkala Zaid telah

mengakhiri keperluan terhadap isterinya [menceraikannyaJ, Kami

kawinkan kamu dengan dia" diturunkan berkenaan dengan Zainab.

Dia berbangga diri...). Setelah itu dia menyebutkan riwayat Isa bin
Thahman dari Anas mengenai hal itu, yaitu yang terakhir disebutkan

dalam kitab Ash-Shahih dai Tshulatsiyal Imam Bukhari.

Ada hadits lainnya yang diriwayatkan Isa di bagian akhir

pembahasan tentang pakaian, namun bukan tsulatsiyat, redaksinya

adalah: ?nr'ot ,Jrrs'U,& t |*J * XO' .,I; 4t :U,,{" '# U,i; :

:#, e sb(Jt (Dia [ZainabJ bangga terhadap para isteri nabi SAW

lainnya, dan dia berknta, "Sesungguhnya Allah menikahknnlat di
langit.') Al Ismaili menarnbahkan dari jalur Al Firyabi dan Abu

Qutaibah dari Isa dengan redaksi, ;ir;';Ktl;-Ji (Katian

dinilrahlran oleh bapak-bapak kalian). Maksudny4 hanya sebagian

mereka saja, karena yang dinikahkan oleh bapaknya hanya Aisyatr dan
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Hafshah saja. Sedangkan tentang Saudah, Zanab bin Khuzaimah dan

Juwairiyah hanya kemungkinan. Ummu Salamah, Ummu Habibah,

Shafiyyatr dan Maimunah, tidak satu ptrn yang dinikalrkan oleh

bapaknya.

Ibnu Sa'id meriwayatkan dari jalur lainny4 dari Anas dengan

redaksi, \ya?;y'&r 1r1r*.u.b 9g'd,1,!, lb't 6-,l-{-i a'i
g.* Watit at?tii 6'i W"):) (zainab berkata, "Wahai Rasulullah,

alat tidak seperti isteri-rterimu yang lain. Tidak seorang pun dari

mereka kecuali dinitrahkan oleh bapalcnya, saudaranya atau

lreluarganya, kecuali alcu.') Sanad-nya lemah. Diriwayatkan dari jalur

lainnya s@ara maushul dari Ummu Salamah dengan redaksi, L-i6
",*\i )'ri;r-th\3 dt;#i # to' ,r'; A' :u.'n *s 6 6 :i-ii;

+t5j, jiitt S:g, ,:nt ,, *b?tt rv'ih:ihr qt::t{r, ,iA.5\\ (Zainab

berlrata, "Alat tidak seperti para isteri Nabi SAW lainnya, knrena

merelra dinilcahkan dengan mahar, dan mereka dinikahkan oleh para

wali, sedangkan alcu dinitrahknn oleh Allah dan Rasul-Nya SAW, dan

Allah menurunkan ayat mengenai alal')

Dalam riwayat mursal Asy-Sya'bi disebutkan dengan redaksi,

(#',ieF?: W i:P 6t ,G, 'W tts.t;t'Pi 6 ,!, l?'t i- :iT-:uj'6

tjti,u.i; 1;:st i"hfi ttsi,gf o:-i b 
"*1t'+i? 

.v; w;t:
q-j 4-j ;!lt r.b4 uJd';:t ,:,:t'15'z:3.y g,atnat berkata, "Wahai

Rasulullah, alcu yang paling besar halcnya terhadapmu di antara para

isterimu. Alat yang paling baik pernikahannya, yang paling mulia

perutusannya, paling deftat hubungan ftefterabatannya. Allah Yang

Maha Pemurah telah meniftahlat denganmu dari atas Arsy-Nya, dan

Jibril yang menjadi utusan untuk itu. Alu anak bibimu, dan tidak ada

di antara isterimu-isterimu yang merupakan kerabatmu selain alu.'")

Hadits ini dinukil oleh Ath-Thabari dan Abu Al Qasim Ath-Thahawi

dalam krtab Al lluiiahwa At-Tifuan.
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pUt:J" i, 9:j b (Dari atas tujuh langit). Dalam riwayat Isa

bin Thahman dari Isa tadi, setelah redaksi ini disebutkan, ,,SyoUf]

ot1.L-Jt e r#1 hi?ht o11Oo, dia berkata, "sesungguhnya Altah

Azza wa Jalla menikahkanlat di langit.') Sanad-nya ini yang terakhir

dari tsulatsiyat yang disebutkan dalam h,rtab Shahih Bukhari. Hadits

lairurya telah dikemukakan dari Isa bin Thahman, hadits terakhir yang

bukan tsulatsiyat, dimana Ibnu Hibban mengemukakan pandangan

yang tidak diterima oleh mereka. Di akhir riwayat ini disebutk *, '&?t

t,u.J5 tft ;-;\"rSb ((Jntuk pernikahan dengannya saat itu beliau

menjamu dengan roti dan daging). Maksudnya, dalam walimahnya.

Penjelasarurya telah dikemukakan dalam tafsir surah Al A}-rzaab.

d. ,Ji:) ,tu ,>'i ,?t7r,3 * ,{:} fr. ')") .u, )b {.:i1 ,}
(Ll'o*i|(Dalam riwayat Hammad bin Zaid, setelah kalimat: Tuiuh

langit, disebutkan, dan diriwayatkan dari Tsabit, "Sedang kamu

menyembunyikan di dalam hatimu ....') Demikian redaksi ini
dikemukakan secara mursal dan tidak menyebutkan Anas di dalam

sanad-nya. Selain itu, telah dikemukakan riwayat Ya'la bin Manshur

dari Hammad bin Zaid secara maushul dengan menyebutkan Anas di

dalam sanad-nya. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat

Ahmad bin Abdah secara maushul. Al Ismaili menukil dari riwayat

Muhammad bin Sulaiman Luwain dari Hammad secara maushul jtga,

dan Sulaiman bin Al Muthirah telah dijelaskan dari Anas tentang

proses pernikahan Zainab, dia berkata, yt i?,t i'6,'$;'a:r"';,:hi?1. il

e* Li,f\i l::lt: *litt rfu lSetetah iddah Zainab selesai,

Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid, "Ceritalmn tentang dia
kepadalru ') Lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya.

Al Karmani berkata, "secata tekstual, kalimat ,(-Jt 4 @,

langit) bukanlah yang dimaksud, kare,na Allah tidak berada di suatu

tempat, akan tetapi karena aratr atas lebih mulia daripada lainnya,
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V

2.

3.

4.

5.

maka itu disandangkan kepada-)'Iya untuk mengisyaratkan ketinggian

dzat dar sifat."

Ar-Raghib berkata, "Kata fauqa (di atas) digunakan untuk

tempat, waktu, fisik, angka, kedudukan dan kekuasaan.

1. Berdasarkan ketinggian, kebalikannya adalah tahta (di bawah),

seperti firman Allah dalan surah Al An'aam ayat 65, '# F
'6)il1 *r t \f g:*t';,4 rl.r;;s ?31b,*io( i; e6ir

(Katalranlah, "Dia yang berkuasa untuk mengirimkan adzab

kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah lukimu-')

Berdasarkan naik dan turun, seperti firman Allah dalam surah

Al Ahzaab ayat 10, ft, ,pi ut'&i'u'€iE\117roit"1
ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu)

Berkenaan dengan fuitangan, seperti firman Allah dalam surah

An-Nisaa' ayat I l, ;sl r|:F;u); 'rri (Dan iika anak itu

semuanya perempruan lebih dari dua).

Berkenaan dengan besar dan kecil, s.lnerti firman Allah dalam

suratr Al Baqaratr ayat26,Ce:j Ji bti;.(Nyamuk atau yang

lebih rendah dari itu).

Kadang berdasarkan kelebihan duniawi, seperti firman Allatl

dalam surah Az-Zukhruf ayat 32: PG)t f.Oi'niaX.eAti
(Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian

yang lain), dan kadang berdasarkan kelebihan u*firawi, seperti

firman Allah dalam suratr Al Baqarah ayat2l2, n+'j ,gy u-lti
y,Uit ?i (Padahal orang-orang yang bertalcwa itu lebih mulia

daripada mereka di Hai Kiamat).

Seperti firman Allah dalam suratr Al An'aam ayat 18, CAt $j
D+'o't' (Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-

6.
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hamba-Nya), firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 50, oyei-

#*'ra'fi.t (Mereka tatau kepada Rabb mereka yang

berlatas a atas mereka)."

Keempat,hadits Abu Hurairatr , 'O:i,l+'g ',#r;i 6i 3r L1

. i . '-.. ...''t>;;' g;t Ol,*7 (Sesungguhnya ketika Allah menciptaknn

para makhluk, Allah menulis di sisi-Nya di atas Arsy-Nya,

"sesungguhnya rahmat-Ku mendahului kemurkaan-Ku.') Hadits ini

telalr dikemukakan pada bab "Dan Allah memperingatkan kamu

terhadap Diri-Nya (sil<sa-Nya)." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 28) dan

sebagian penjelasannya nanti akan dikemukakan pada bab firman

Allah, "Yang tersimpan dalam Lauh Al Mahfuzh." (Qs. Al Buruuj

lssl:22)
Al Khaththabi berkata, 'Yang dimaksud dengan penulisan ini

adalah salah satu dari dua hal, itu bisa berupa qadha yang ditetapkan-

Ny4 seperti firman-Nya dalam swah Al Mujaadilah ayat 2t, lrr |--,tt

F)1d'*\' Ailah telah menetaplan, "Alilt dan rasul-rasul-Ku

pasti menang.') Maksudnya" menetapkan kemenangan. Sehingga

makna S'. jlr 6'1-j @i atas Arsy) adalah di sisi-Nya ilmu tentang itu.

Dengan demikian Dia tidak akan pernatr lupa dan tidak tergantikan,

seperti firman-Nya dalam surah Thaahaa ayat 52, 'lj @ J+- ) i$ e
#-(di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak

[pulal l"p").Bisa juga itu adala]r Lauh Mahfuzh yang di dalamnya

disebutkan jenis-jenis makhluk, keterangan t."J*g- perkara, ajal,

rezeki dan kondisi merek4 sehingga makna ;jt'rii a* fi @aka

catatan itu di sisi-Nya di atas Arsy) adalah Allah mengingatnya dan

mengetahuinya, dan itu semua bisa dikeluarkan. Sebab Arsy adalah

makhluk yang diusung oleh para malaikat. Jadi, tidaklah mustahil

malaikat dapat menyenfuh Arsy, karena merekalah yang

mengusungnya, walaupun yang mengangkat Arsy dan yang
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mengangkat pila pengangkatnya adalah Allah.

Adapun ungkapan kami bahwa Allah berada di atas Arsy

bukan berarti bersentuhan dengannya atau menempatinya atau befada

di salah satu bagiannya, tapi ini adalah hadits yang tidak ditakwilkan'

Jadi, kami mengatakan demikian dan tidak menanyakan bagaimana,

sebab tidak ada sesuatu pun yang seperti Dia. Hanya Allah-lah yang

kuasa memberi petunjuk."

*\? oit (nerada di atas Arsy-Nya).Ini adalah sifat untuk 
"4/

Kitab. Ada juga yang mengatakan bafuwa fauqa di sini bermakna

duuna (di bawah), seperti firman Allah daam surah Al Baqarah ayat

26,4:tt 3'r&fi.(Nyamuk atau yang lebih rendah dari itu). Tapi

pengertian ini tidak tePat.

Ibnu Abi Jamratr berkata, "Dari adanya kitab tersebut di atas

Arsy dapat disimpulkan bahwa hikmah Arsy itu membawa apa yang

dikehendaki Allah yang berupa hihnatr Allah dan ketetapan-Nya serta

hal-hal gaib yang disimpan-Nya untuk bisa diperoleh dengan jalan

ilmu. Ini menjadi bukti terbesar bahwa hanya Allah satu-satunya Dzat

yang mengetahui yang gaib. Lri bisa juga sebagai penafsiran dari

firman-Nya dalam surah Thaahaa ayat 5, cspl S 
j' ole';|l'|r

(lYaituJ Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas A"y)'
Maksudny4 ketetapan Allah yang dikehendaki-Nya, yaitu Kitab-Nya

yang ditempatkan di atas ArsY.

Kelimarhadits Abu Hurairatr yang mencantumkan, #' Q, oy:

i-l+d:.ilr r;1;( ,y:'t iV (Sesungguhnya di dalam surga terdapat

seratus tangga yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang

berjihad). Per$elasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang

jihad beserta keterangan tentang redaksi, .ilr o-l; GrAtE (mafta Allah

wajib). Sedangkan malananya $alatr makna firman Allah dalam surah

Al An'aam aylr 54, z;Llr # ,*"&t'..-.:S (Tuhanmu telah
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menetapkan atas diri-Nya kasih sayang). Selain itu, maknanya juga

bahwa itu bukanlah kelaziman bagi-Ny4 karena tidak ada yang

memerintah-Nya dan tidak pula yang melarang-Nya sehingga bisa

dituntut. Bahkan maknanya adalah pemenuhan apa yang dijanjikan-

Nya berupa ganjaran, dan Dia tidak pemah melanggar janji.

*)t eir4 (Seratus tingkat). Redaksi ini bukan pernyataan jelas

bahwa jumlah tersebut adalah jumlah seluruh tingkatan surga tanpa

tambahan, karena tidak ada yang menafikan jika memang masih ada

yang lain. Ini dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id secara marfu'yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan dt-shahih-kan oleh At-Tirmidzi dan

Ibnu Hibban, Lf ,$ltr e #:i |$ G ,fiti Ott: r;y ,g-rpr e6. Juf .t

6:j-fi fr il + Uts (Dan dikatakan kepada pembaca Al Qur'an,

"Bacalah dan naiklah serta tartilkanlah sebagaimana engkau

membacanya sewaldu di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu

adalah di akhir ayat yang engknu baca.') Sedangkan ayat Al Qur'an
lebih dari 6200 ayat.

,"3\i3 :#t',#. G Glg. G ,f tt'$ llorot antara setiap dua

tangga adalah seperti antara langit dan bumi). Ada perbedaan hadits

mengenai kadar jarak antara langit dan bumi, di antaranya disebutkan

dalam kitab At-Tirmid7i,. bahwa jaraknya adalah jarak 100 tahun

perjalanan, dalam kitab Ath-Thabarani disebutkan sejauh jarak

perjalanan 500 tahun, sementara disebutkan dalam Ibnu Khuzaimah

pada pembahasan tentang tauhid dalam kitab Ash-Shahih dan Ibnu

Ashim dalam hitab As-Sunnah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: 'H.

?rtzJtr-J,# :v;" F u.t,9ouu*; W C$ $1Jr oU,Llr (Jarak antara

langit bumi dengan yang berikutnya adalah lima ratus tahun

[perjalananJ, dan jarak antara masing-masing langit adalah limar
ratus tahun [perj alananJ).

Dalam riwayat lainnya disebutkan , iir* ?n; ,Y; y ryi
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fib Ast,"-J;- :n, ,;:t g.flt u.t ,7o y".;t !l,-#t iL: *tSt o*.s ,9o

F.'#f 'H?,# r-b g34t1'.!Ft'o'j?rtt,,r;lt1'i J'-lrs (Tebat

masing-masing langtt adalah sejauh perjalanan lima ratus tahun.

Jarak antara langit ketujuh dan Kursi adalah fsejauh pe$alananJ

lima ratus tahun. Jarak antara Kursi dan air adalah [sejauh
perjalananl lima ratus tahun. Sedangkan Arsy di atas air, d.an Allah
di atas Arsy, namun tidak sesuatu dari amal perbuatan kalian yang

luput dari-Nya). Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Abu Dzar

secara marfit' tanpa redaksi, U,*F inL,l,y.s Uarak antara langit

'ketuiuh dan Kursi ...).

Dalam hadits Al Abbas bin Abdil Muththalib yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan di-shahih-kan oleh Ibnu Khuzaimah

dan Al Hakim s@ara marfu'disebutkan, rLi.l-Jt |H.u:U.'t;t:tU"S;

'? 
u;'$, W:; t2 :J6 lffiii>x 11 ysty\t ,s:,t>t iJ'6.r ,uii srrltii

. t. , , t,

Jl :6',:;.6 ,h i'lei n'riLt ,l;5 Ffur ,rllst ,ej j ,ytsY;'dr'rb
'nj *t-- ,t\:6',fr.6 ,bW't$,bf iJ.t, Jt41zr.t13'^t:j j 1u
;:$; Oyt?ll'J 1u ,)t :6'#. 6 ,h'$a?t gili ,rt ,llJ) Oi ;rt,
("Tahulcah kalian jauhnya antara langit dan bumi?" Kami menjawab,
"Tidak." Beliau bersabda, "Tujuh puluh satu atau dua atau tiga

[tahun perjalananJ." Selanjutnya beliau bersabda, "Dan di atasnya

lagi adalah seperti itu pula hingga rujuh langit. Kemudian di atas

langit ketujuh ada laut, jarak antara bawahnya dan atasnya adalah

seperti jarak antara satu langit dengan langit lainnya. Kemudian di
atasnya ada delapan gunung, jarak antaro dasarnya dan puncalotya

adalah seperti jarak antara satu langit dengan langit lainnya.

Kemudian Arsy berada di atasnya itu. Jarak antara bawahnya dan

atasnya adalah sepertijarak antara satu langit dengan langit lainnya.

Kemudian Allah di atas itu.')

Pemaduan antara bilangan dalam kedua riwayat ini diartikan

sebagai 500 tahun untuk perjalanan yang lambat, yaitu seperti berjalan
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biasa, dan diartikan 70 tahun untuk perjalanan cepat seperti berlari
(atau berkendaraan). Seandainya tidak ada pembatasan tambahan dari

70, tentu kami mengartikannya sebagai ungkapan hiperbola, sehingga

tidak kontradiksi dengan redaksi yang menyebutkan 500 tatrun.

Jawaban tentang maksud "di atas" telah dikemukakan sebelum ini.

f'lt',j:*'iji lOan di atasnya adalah Arsy Tuhan Yang

Maha Pengasih). Demikian redaksi riwayat mayoritas. Kata fauqa
dibaca dengan harakat fathah karena berfungsi sebagai zharf. Ini
dikuatkan oleh hadits-hadits sebelumnya. Dalam l<rtab Al Masyariq

disebutkan bahwa Al Ashili mencantumkannya dengan harakat

dhammah yang bermalsa a'laahu (di atasnya). Namun iiri diingkari

dalam kitab Al Mathali ', dan dikatakan bahwa Al Ashili
membatasinya dengan hxakatafathah seperti lainnya. Kata ganti pada

katafauqahu (di atasnya) adalatr untuk Surga Firdaus.

Namun Ibnu Baththal berkata, "Itu kembali kepada semua

surga." Lalu ditanggapi dengan redaksi di aktrir hadits di sini, 3qi y#
i$t (Sungai-sungai surga terpancar),berarti kata ganti itu kembali

kepada Surga Firdaus. Tidak tepat bila diartikan semua surga

walaupun dalam riwayat Al Kasymihani dicantumk an, 'ft 4s
(Darinya terpancar), sebab ini salah. Selain itu, Al Ismaili menukil
dari Al Hasan dan Suffan, dari Ibrahim bin Al Mundzir, gurunya

Imam Bukhari dalam hadits ini dengan redaksi, Llj @an darinya)

yakni dengan kata ganti mudzakAcar.

Keenam, hadits Abu Dzar. Penjelasannya telatr dikemukakan
pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dan pada pembahasan

tentang tafsir surah Yaasiin. Yang dimaksud di sini adalah penetapan

bahwa Arsy adalah maktrluk. Sebab yang ditetapkan memiliki bagian

atas dan bawah, dan ini merupakan sifat-sifat makhluk. Sebelumnya

telatr dikemukakan sifat terbitnya matahari dari tempat terbenamnya

dalam bab sabda Nabi SAW , ,#4? btttt tfi',4. (Alat dibangkitkan
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ketika Hari Kiamat seperti kedua ini) pada pembahasan tentang

kelembutan hati.

Ibnu Baththal berkata, *Makna meminta izirurya matahari

bahwa Allah menciptakan kehidupan padanya sehingga ia dapat

berbicara. Sebab Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan benda mati

dan yang telah mati."

Yang lain berkat4 'Mung[in juga makna meminta izin ini

adalah sebagar ungkapan kiasan, dan maksudnya adalah malaikat yang

ditugaskan menanganinya."

Ketujuh, hadits Zatdbin Tsabit tentang penyatuan Al Qur'an
dalam satu mushaf. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan

tentang keutamaan Al Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah akhir

surah At-Taubah yang diisyaratkan dengan firman Allah dalam surah

At-Taubah ayat 128, e"rnt'q pr-l:j jf '#i u S*tViVii,
$it (Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari

kaummu sendiri 
-hingga 

firman-Nya- Dan Dia adalah Tuhan yang

memiliki Arsy yang agung).Karena ini menetapkan bahwa Arsy itu
mempunyai Tuhan, jadi Arsy itu bertuhan dan setiap yang bertuhan

adalatr makhluk.

Musa di sini adalah grlrunya Imam Bukhari, yaitu Ibnu Ismail.

Sedangkan Ibratrim adalatr guru dari guru dari gurunya pada sanad

pertam4 yaitu Ibnu Sa'ad. Riwayat Al-Laits yang berstatus mu'allaq

telah disebutkan orang yang menukil secara maushul dalam tafsir

surah At-Taubatr. Redaksinya telah dikemukakan pada pembahasan

tentang keutamaan Al Qur'an beserta penjelasan haditsnya.

Kedelapan, hadits Ibnu Abbas tentang dosa saat berduka.

Penjelasarurya telah dipaparkan pada pembahasan tentang doa.

Kesembilan, hadits Abu Sa'id yang dikemukakan secara

ringkas. Hadits ini telah dikemukakan dengan sanad ini secara

lengkap pada pembahasan tentang pribadi-pribadi.
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l,,p-*ljoir 562 1Oa" Al Majisyum berkata). Dia adalatr Abdul

AzizbinAbi Salamatr.

,F' ;; i' '* llmuuoh bin Al Fadht).Dia adalah lbnu Al

Abbas bin Rabi'ah bin AI Harits bin Abdil Muththalib Al Hasyimi.

* gri * (Oari Abu Salamah).Diaadalatr Ibnu Abdinahman

bin Auf. Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi dalam kitab Al Athraf ymg diikuti
oleh sejumlah ahli hadits berkata "Al Majisyrn meriwayat ini dari

Abdullah bin dl Fadhl dari Al A'raj, bukan dari Abu Salamah, dan

mereka menceritakan dari Imam Bukhari secara ragu mengenai

redaksi, * grifi (dari Abu Salamah))'

Hadits Al A'raj yang disinggungnya itu telah dikemukakan
pada pembahasan tentang cerita-cerita para nabi dari riwayat Abdul
Aziz bin Abi Salamah Al Majisyun sebagaimana yang mereka

katakan. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim pada

pembatrasan tentang keutamaan dan An-Nasa'i. pada pembahasan

tentang tafsir, dari jalurnya. Tapi saya mene,mukan bahwa Abdullatr
bin Al Fadhl mempunyai dua guru dalam hadits ini, karena Abu Daud

Ath-Thayalisi mengeluarkan penggalan hadits ini dalam Al Musnad
dari Abdul Aziz bin Abi Salamah, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari

Abu Salamatr.

Catatan

Dalam riwayat mursal Qatadah disebutkan, bahwa Arsy itu
terbuat dari permata merah. Dinukil pula oleh Abdunazzaq dal1,

Ma'mar, darinya mengenai firman-Nya dalam surah Huud ayat7, t:({ j

:U.i' sJb iJ? (Dan adalah Arsy-Nya di atas ai), diaberkata, ..Ini

adalah permulaan ciptaan-Nya sebelum menciptakan langit, dan Arsy-
Nya itu terbuat dari perrnata merah." Riwayat ini memilik pendukung

dari hadits Satral bin Sa'ad secara marfu'namun sanad-nyalemah.
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23. Firman Allah, *l Urt t zliavl t-* " ttotoikat-m alai kat dan

Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan." (Qs.AI Ma'aarij [70]: a)

Dan Firman-Nya, L&' il$i' W- *t "Kepada-Nyalah naik

perkataan-perkataan yang baik." (Qs. Faathir [35]: 10)

*?ur ,* dt*;\s ui * ,f& i, ,f i:;; I ,ll:t

;rt *i;'^ft i'i qlt ,hr;n*'* CPt ,1;<t,Sw {*)
€i J:.:&st'f,lr,i';dQt J3i,'+u Jvj.rAt n

i . LFk, "rt :g]I;Jlt

Abu Jamrah berkata dari Ibnu Abbas, "Diutusnya Nabi SAW
sampai ke telinga Abu Dzarr, lalu dia berkata kepada saudaranya,

'Beritahukan kepadaku ilmu lelaki yang mengaku bahwa berita dari

langit datang kepadanya itu'!"

Mujahid berkata, "Amal shalih mengangkat ucapan yang

baik." Ada yang mengatakan, dzi al ma'aarij adalah malaikat yang

naik menghadap Allatr.

,ir-, *i rlL}rt ,* at Jyr'oi ,;ht *>ri;; ,ti *
D,-; v+ o';*LJt ,)!lll..kg, FrrdJq"& o#ta

E',rbl'rr't'#w &r;':';"$ L; i , tr>G) .:*,tr

iGlrr'|";a fl is;,:oitri tq:Q &;';! i't
.t"hi)

7429. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Para malaikat malam saling bergantian dengan para
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4a
.11 oli
'J+ r*

malaikat siang mengawasi lmlian. Mereka berlcumpul (berbarengan)

saat shalat Ashar dan shalat Subuh. Kemudian naiklah para malaikat
yang di malam hari mengawasi kalian, lalu (Allah) bertanya kepada

mereka, dan Dia lebih mengetahui daripada kalian, Allah berfirman,
'Bagaimana kalian meninggalkan para hamba-Ku?' Mereka
menjawab,'Kami meninggalkan mereka kettka mereka sedang shalat,

dan kami mendatangi merelm l@tika merelca sedang shalat'."

'J:rL3'F,*i #\t ,* tut J';rJu,jvr;; ,ti e
|4r vt ar ;1'^;u-\'),*5;k u ei JV.

c

'J t

. i.c.t ( o, . c . c / .a c ). c, c / t,]o. t,zzz

f ol-P Gt ,f s4 ,J. *,",, A, tV) C. 4l)l J-, go cts11 otyl

.ifur yt,nr d iu_,t'r,$i * \t,t* Ul
7430. Dari Abu ;*;, dia berkata, "Rasuluffrf, SeW

bersabda, 'Barangsiapa yang bersedelmh sanlatran sebuah latrma dari
usaha yang baik 

-sementara 
tidaklah naik kepada Allah kecuali

sesuatu yang baik-, maka Allah akan menerimanya dengan tangan

knnan-Nya, kemudian mengembangknnnya untuk pemililvtya
sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan anak

hdanya (yang baru disapih) hingga mmjadi seperti sebuah bubit'."

Diriwayatkan juga oleh Warqa' dari Abdullah bin Dinar, dari

Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabd4

"Dan tidak ada yang naik kepada Allah keanali yang baik."
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'^..+ ry.f3*:-ln *3*\t,k y,'",i'of {& Itf
\ ,rgAt i'llt 'o, il' 'ot utl ,pir &At hr yi n)y\ :,a'ijt

.i'*t ,/'/t'*;t yt"J;lr 1,, ilr \\ui
7431. Dari Ibnu Abbas, bahwa ketika sedang UoO* NuUi

SAW mengucapkan, "Laa ilaaha illallaahul azhiimul fualiim, laa

ilaaha illallaah rabbul arsyil azhiim, laa ilaaha illallaahu rabbus

samaawaati wa rabbul arsyil kariim (tidak ada tuhan kecuali Allah
yang Maha Agung lagi Maha Halus. Tidak ada tuhan kecuali Allah
Tuhan Arsy yang agng- Tidak ada tuhan kecuali Allah Tuhan langit
dan Arsy yang mulia)."

?nt ,l;Ut iy{rr'rli ;,,--,3:Jts'sr'ilt * cri *
i Mi r,*'i ri*i t; t#i,6; n *l:'*i *
"Jn r :'aAb,r. s,iq rpt )T. rJ'^#';i,Sit*. i. +(
.oW 1;;i i"g,r,.p.ir *i;r,qE ,1.+i i"o"a,
:Jv .Gt:, F *f ve ;g;. rj* Jb:\rr U't'.i9,
rH, ;i:t ,^? Htb6 ,J;:r',;v .p, *t "ea Cl
\t ,t-; t;lt 

,lrul-.h' ,yl ,l.i,L) c- :Jui ,oYSt b'jLJ Flt

;'o\,*i #\t Jb'r;ttio it6 *3 t'l;'r,*
; t;;- ,i;t-;':rd-v ur;ir o\;T-Ce ts .r?'*
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'S-ll u'i:$s fSli 
'#t 

o'rtiti ,*ilt'n Pt ,i3:; fSli
. :a,F'#\";& r\i'J .,:u;tri

7432.Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Ali, yang saat

itu di Yaman, mengirimkan emas kepada Nabi SAW, lalu beliau

mernbagi-bagikannya kepada Habis Al Hanzhali, salah seorang dari

kalangan bani Mujasyi', Uyainah bin Badr Al Fazari, Alqamah bin

Ulatsah Al Amiri, salatr seorang dari kalangan bani Kilab, dan Zaid AI
Khail Ath-Tha'i salah seorang dari kalangan bani Nabhan, sehingga

membuat orang-orang Quraisy dan Anshar marah, mereka berkat4

'Beliau membagikannya kepada para pemuka Najed dan membiarkan

kami'. Beliau bersabd4 'Sesungguhrrya aht sedang membujuk hati

mereka'. Lalu datanglatr seorang lelaki bermata cekung, berdahi

menonjol, berjenggot lebat, bertulang pipi menonjol dan berkepala

botiik, lalu dia berkat4 'Wahai Muhammad, bertakwalatr kepada

Allah'. Maka Nabi SAW bersabda, 'Lalu siapa yang akan menaati

Allah jilra alat bermal<siat terhadap-Nya. Allah mmugaskanht kepada

penduduk bumi sedangkan kalian tidak mempercayailai. Maka

seorang lelaki dari antara yang hadir meminta izin untuk

membunuhnya 
-aku 

kira dia adalatr Khalid bin Al Walid-, namun

Nabi SAW melarangnya. Setelatr orang itu kembali, Nabi SAW

bersabd4 'Sesungguhnya keturunan orang ini aknn ada suatu kaum

yang membaca Al Qur'an namun tidak melewati tenggorokan merekn,

merelra keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari
sasarannya. Mereka membunuh para pemeluk Islam dan membiarkan

para penyembah berhala. Jika alru menjumpai mereka, niscaya aht
aknn membunuh merekn seperti halnya lmum Ad' ."

,J,3-:r3) lt ,r' fJ-,);aht *b Ct U:6 ,Jv\l ,j_i f
.,-??t'd.1 6:;il,,iu,(*t'F*-,"l" q -;Fr

FATTIUL tsAARI - 583



7433. Dari Abu Dzar, dia berkata, "Aku pemah bertanya

kepada Nabi SAW tentang firman-Nya,'Dan matahari berjalan di

tempat peredarannya', beliau pun bersabda,'Tempat peredarannya di

bawah Arsy'."

Keterangan Hadits

(Bab firman Allah, "Malaikat-malaikat dan Jibril naik

[menghadapJ kepada Tuhan." Dan firman-Nya, "Kepada-Nyalah

naik perkataan-perkataan yang baik." Abu Jamrah berkata). Kata

Jamralr disebutkan dengan hwffjim.

;Jli :4w Jt:, {i *vlo, * 4t'6i\t uJ {. ,,/V it *
i' , t; zSct'ar :gsdr €, JA J*$s, E, e;-CUr, (Dari lbnu

Abbas, "Diutusnya Nabi SAW sampai ke telinga Abu Dzarr." Mujahid

berknta, "Amal shalih menganglcat ucapan yang baik." Ada yang

mengatal<an, dzi al ma'aarij adalah malaikat naik fmenghadapJ
kepada Allah). Ayat pertama mengisyaratkan kepada riwayat yang

menafsirkannya yang disebutkan di bagian akhir, yaitu perkataan Al
Fana'. Kata al ma'aarij termasuk penyifatan yang disandangkan

A[ah kepada diri-Nyq karena malaikat naik kepada-Nya.

Yang lain mengatakan bahwa makna dzti al ma'aarij (Yang

mempunyai tempat-tempat yang nark), maksudnya adalah tingkat-

tingkat lang tinggi.

Ayat kedua mengisyaratkan penafsiran Mujahid untuk ayat ini

yang tersebut dalam atsar sebelunnya. Al Firyabi meriwayatkannya

secara maushul dari riwayat Ibnu Abi Najih dari Mujatrid. A1 Baihaqi

meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas

mengenai penafsirannya, "',,$ r*+3r adalah dzitcraltah (berdzikir

kepada Allatr). C&ilt ii' u6"1u1, melaksanakan kewajiban-kewajiban

dari Allah. Maka barangsiapa berdzikir kepada Allah namun tidak

melaksanakan kewajiban-kewajiban dari-Nya, maka Allah menolak
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perkataannya."

Al Farra' berkat4 "Maknanya, amal shalih itu mengangkat
perkataan yang baik, yakni perkataan yang baik itu diterima bila
disertai dengan amal shalih."

Riwayat mu'allaq dari Abu Jamrah telah dikemukakan secara

maushul pada bab "Islamnya Abu Dzar". Maksud dari riwayat ini
adalah perkataan Abu Dzar kepada saudaranya, ,E)t tb'* d ili'
:flt b Ft *U fi e,l6ir TBerrtahulwn kepadalu ilmu tetaki yang

mengalnt bahwa berita dari langit datang kepadanya itu).

Penjelasarurya telah dipaparkan di sana.

Ar-Raghib berkata, "Kata al uruuj artinya pergi naik."

Abu Ali Al Qali dalam kitab Al Bari'berkata, 'Kata al
ma'aarij adalah bentuk jamak dari ma'raj (tangga). Sedangkan kata al
uruuj artinya naik. Kata ini mengikuti pola kata araja, ya'ruju,
uruujan, dan ma'rajan. Kata al mi'raaj artinya tangga dan jalan
tempat naiknya malaikat ke langit. Sedangkan al mi'raaj menyerupai

kata as-sullam (titian) atau daraj (tangga) dimana roh-roh
menempuhnya setelah dicabut dari jasad, dan merupakan jalan
naiknya amal manusia."

Ibnu Duraid berkata, "Maksudnya, yang membayangi orang
sakit ketika hampir meninggal, sehingga matanya membelalak
sebagaimana yang dinyatakan oleh para ahli tafsir. Ada yang

mengatakan juga bahwa jalanan ifu sangat indah, sehingga jika jiwa
telah melihatnya maka tidak kuasa untuk keluar."

Al Baihaqi berkata, 't{aiknya perkataan yang baik dan

sedekah yang baik adalah sebagai ungkapan tentang diterimanya itu,
dan naiknya rnalaikat adalah menuju tempat mereka di langit.

Sedangkan pengungkapannya dengan kalimat i' . (kepada Altah)

maka takwilannya diserahkan kepada Allah sebagaimana madzhab

para salaf dan para imam setelah mereka."
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Ibnu Baththal berkata, "Pada bab ini Imam Bukfiari

mengemukakan sanggahan terhadap golongan Jahmiyah dan

Mujassimah terkait dengan masalah ini, Karena telah jelas bahwa

Allah bukanlatr jisz (fisik atau tubuh) sehingga tidak memerlukan

tempat. Allah memang demikian sejak sebelum adanya tempat.

Sedangkan idhafahkata al ma'aarij (tempat-tempat yang naik) adalah

sebagai idhafah tasyrif. Makna naik kepada-Nya adalah menunjukkan

kemahatinggian-Nya dengan tetap bahwa Allah Maha Suci dari

bertempat tinggal."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan empat hadits yang

sebagiannya dikemukakan lebih dari satu jalur, yaitu:

Pertama,hadits Abu Hurair att, "i-3:fui 
Fur@'5;- olUa-

;t4iu.1fara malailwt malam saling bergantian dengan para malaikat

siang mengaw(Ni kalian). Penjelasannya telah dikemukakan di awal

pernbatrasan tentang shalat. Yang dimaksud di sini adalah redaksi, ii
'# r*. c-$, tF- 6"*"dian naiklah para malaikat yang di malam

hari mengawasi kalian). Secara tekstual, hadits ini dijadikan sebagai

pedoman oleh kalangan yang menyatakan bahwa Allah berada di atas.

Saya telatr me,ngemukakan tentang makna atas bagi Allah pada bab

sebelumnya.

Kedua, *J',;'il.eiJ} (Khalid bin Makhlad berl<ata).

Demikian redaksi yang dicantumkan oleh semua peiwayat,

sedangkan Al Khaththabi menyebutkan di dalam Syarahnya, {.t fi Jti

# i;.'.1.e $:r, ,lq-1,telr il 1,lbu Abdillah Imam Bukhari berkata:

Khalid bin Makhlad menceritaknn kepada kami).

l6U, tfl'r-, (Sulaiman menceritakan kepada kami).

Maksudnya, Ibnu Bilal Al Madani. Sanad-nya diriwayatkan secara

maushul oleh Abu Bakar Al Jauzaqi dalam Al Jam' baina Ash-

Shahihain, dia berkata, lIIr iui'i'rbi tfi:r,,'}yUr,i#, i eV
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,rfu n t).e $'rt iJ6 @t" Al Abbas Ad-Daghuti menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Mu'adz As-Sulami menceritakan kepada kami,

dia berkata: Khalid bin Malchlad menceritakan kepada kami). Lalu

dia menyebutkan redaksi serupa dengan riwayat Imam Bulrtrari.

Demikian juga redaksi yang dinukil oleh Abu Awanah dalam kitab

Ash-Shahih dari Muhammad bin Mu'adz, dan juga oleh Abu Nu'aim

dalam kitab Al Mustakhraj, kemudian dia berkata: itlj (diriwayatkan

juga oteh), lalu dia berkata: *U i 4e'Jtli (Dan Khalid bin Makhlad

berkata).

Imam Muslim meriwayatkarulya dari Ahmad bin Utsman, dari

Khalid Malhlad, dari Sulaiman bin Bilal, tapi berbeda pada gurunya

Sulaiman, karena dia menyebutkan, 1 f f.b I i ,W g (Dari

Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya) sebagaimana yang telah saya

jelaskan di awal pembahasan tentang zakat. Sementara Al Isrnaili dan

Abu Nu'aim tidak menemukan jalur lainnya dalam kitab Mustakhrai

mereka sehingga mereka mengeluarkannya dari jalur Abdunahman

bin bin Abdillah bin Dinar, dari ayahnya, dari Abu Shalih. Riwayat ini

telah dikemukakan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang

zakat. Riwayat mu'allaq ini dan riwayat Al Jauzaqi menunjukkan

bahwa Khalid mempunyai dua guru dalam riwayat ini, sebagaimiula

halnya Abdullah bin Dinar juga meriwayatkan dari dua guru

seb agaiman a y aflg ditunj ukkan oleh riwayat mu' all aq setelahnya.

i.dli.'J ,)tii (Warqa' berkata).Dia adalah Ibnu Umar.

;&,' tl1' Jl 'tea,t::"ps {Oari Abdullah bin Dinar, dari Sa'id bin

Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Dan

tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang baik. ') Maksudnya,

riwayat Warqa' sesuai dengan riwayat Sulaiman, hanya saja berbeda

pada salah satu dari kedua guru mereka. Riwayat Sulaiman dari Abu

Shalih, sedangkan Warqa' dari Sa'id bin Yasar pada sanad ini.

*o1" ,p 4tf t;o d * :q .u.# r )6-t f.!'*V
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Sedangkan redaksinya sama kecuali pada kata i--fJl, karena dalam

riwayat Warqa' dicantumkan "r.4 tanpa huruf alif lam. Keduanya

diriwayatkan secara maushul oleh Al Baihaqi dari jalur Abu An-

Nadhr Hasyim bin Al Qasim dari Warqa', dan dicantumkan dengan

kata irSjr. Dan di bagran akhirnya disebutkan, rAi b (seperti gunung

Uhud) sebagai ganti kalimat )-fli,)i $eperti gunung)pada riwayat

mu'allaq.

Kemudian dalam riwayat mu'allaq dicantumkan ti-L1t;-

sedangkan dalam riwayat Al Kusymihani dicantumkan dengan lafazh

t|)i;-tanpa tasydid dan huruf ta',yaituriwayat Al Baihaqi. Kalimat

g7r:a). q. ;- (mengemb an gkanny a untuk p emililmy a) dicantumkan

dalam riwayat Al Mustamli dengan redaksi, WG-J.|1;.;
(mengembangkannya untuk pemilitotya), yaitu riwayatnya Al Baihaqi,

sedangkan redaksi lainnya sama. Pada pembahasan tentang zakattelah

saya kemukakan, batrwa saya belum menemukan riwayat mu'allaq

Warqa' ini, kemudian saya menemukannya dalam kedua catatan saya

di sini, dan penjelasan redaksinya telah dikemukakan pada

pembahasan tentang zakat.

Al Khaththabi berkata, "Disebutkannya kata &*lit (tangan

kanan) dalam hadits ini maknanya adalah penerimaan yang baik.

Sebab menerima dengan tangan kanan adalah etika yang baik. Selain

itu, tangan kanan dijaga dari menyentuh hal-hal yang hina dan

senantiasa diarahkan untuk menyentuh hal-hal yang bernilai. Juga, apa

yang dinisbatkan kepada Allah tidak ada yang berupa sifat tangan kiri,
karena kiri merupakan bagian kekurangan dan kelemahan seperti

riwayat, "d- #:ri-14 (kedua tangan-Nya adalah kanan). Menurut

kami, tangan ini bukanlah sebagai anggota tubuh, tapi itu sebagai sifat

dan tidak dipertanyakan bagaimana. Jadi, kami mengimaninya

sebagaimana adanya demikian dan tidak mempertanyakan bagaimana.
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Inilah madzhab Ahlus sunnah wal jamaatr."

Sebagian tanggapan terhadap perkataannya ini telatt

dikemukakan pada bab firman Allah, 'q4r'rfie VJ."Yang telah Ku-

ciptalran dengan kedua tangan-Ku." (Qs. Shaad [38]: 75)

Kaiga, hadits Ibnu Abbas tentang doa ketika berdua. Ini telah

diisyaratkan dalam bab sebelumnya.

Keempat, hadits Abu Sa'id yang dikemukakannya dari dua

jalur, yaitu dari Suffan, yalari Ats-Tsauri, ayahnya adalah Sa'id bin

Masruq, dan Abu Nu'm, nirmanya Abdunahman. Sedangkan yang

dicantumkan dalam riwayat Qabishatr, gurunya Imam Bulhari pada

hadits ini mengenai keraguan, apakah itu Abu Nu'm atau Ibnu Abi
Nu'm. kri tidak dapat diriwayatkan juga pada jalur Qabishah, tapi

Imam Bukhari mengemukakan jalur Abilxrazzaq setelah riwayat

Qabishah walaupun derajat sanad-nya menunm dan tingginya derajat

riwayat Qabishah, karena riwayat Abdwrazzaq tidak mengandung

redaksi keraguan. Pada pembahasan tentang cerita-certia para nabi

telah dikemukakan secara pasti (tanpa keraguan) dari Muhammad bin

Katsir dari Su$an. Penjelasan tentang hadits ini telah dipaparkan

secara gamblang pada pembahasan tentang fitnah.

*:l;t * ht e'4, J q;. (Dikirimkan kepada Nabi

SAW emas). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini dengan kata'*4. (Dikirimkan) dalam bentuk kalimat pasif. Lalu dalam riwayat

.Lbdurrazzaq disebutkan dengan redaksi yang menjelaskannya, yaitu:

j{)t d'}jtd, '5J. 
(Ali, yang saat itu di Yaman, mengirimkan).

Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, iAq <ai

Yaman).

or+i 4*tFa'ir' F {-:,fi.t,7.8 ,i*t';'qr6r @r

Amiri, salah seorang dari kalangan bani Kilab, dan Zaid Al Khail
Ath-Tha'i salah seorang dari kalangan bani Nabhan). Keempat orang
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ini adalah orang-orang yang dibujuk hatinya oleh Nabi SAW, dan

masing-masing mereka adalatr pemimpin kaumnya.

Tentang nasab Al Aqra'bin Habis bin Iqal telah dikemukakan

dalam tafsir surah Al Hujuraat, dan ada juga kisahnya dalam

pembagian harta perang Hunain.

AI Mubarrad berkata, "Di awal masa Islam, dia adalatr

pemimpin Khindaf. Dia bertempat tinggal di san4 sedang tempat

Uyainah bin Hishn di Qais."

Al Marzubani berkata, "Dia adalah orang pertaura yang

mengharamkan judi."

Ada yang berkat4 "Dia tidak berjenggot, jalannya pincang,

berkepala botak, dan sikapnya buruk. Dia orang terakhir yang

berkuasa pada bani Tamim."

Ada juga yang mengatakan bahwa dia termasuk orang Arab
yang beragama Majusi, kemudian memeluk Islam dan mengikuti

berbagai peperangan serta gugur sebagai syahid dalam perang

Ymrnuk. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa dia masih hidup

hingga masa k*rilafah Utsman, lalu gugur di Jauzan.

Adapun Uyainah bin Badr dinisbatkan kepada kakek ayahnya,

yaitu Uyainatr bin Hishn bin Hudzaifatr bin Badr bin Amr bin Laudan

bin Tsa'labah bin Adi bin Fazaratr. Dia adalah pemimpin bani Qais di
masa awal Islam, julukannya Abu Malik. Kisahnya telah dikemukakan

di awal pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur'an dan

Sunnah, serta disebut oleh Nabi SAW dengan panggilan si bodoh

yang dipatuhi. Dia murtad bersama Thulaihah, kemudian kembali

masuk Islam.

Sedangkan Alqamah, dia adalatr Ibnu Ulatsah bin Auf fin Al
Ahwash bin Ja'far bin Kilab bin Rabi'ah bin Amir bin Sha'sha'ah. Dia
pemimpin bani Kilab bersama Amir bin Ath-Thufail, keduanya

berselisih dalam masalatr reputasi dan saling membanggakan diri.
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Mengenai mereka ada beberapa khabar yang terkenal. Dalam bab

pengiriman Ali RA ke Yaman pada pernbahasan tentang peperangan

disebutkan dengan redaksi, 
'l.-.;1t")ti 

(dan yang keempat). Mungkin dia

mengatakan Alqamah bin I-Ilatsah, dan mungkin Amir bin Ath-
Thufail. Alqamah adalah orang yang lembut dan cerdas, tapi Amir
lebih dermawan daripadanya. Alqamah murtad bersama orang lainnya

yang murtad, kemudian kembali dan meninggal di Hauran pada masa

khilafah Umar. Sementara Amir bin Ath-Thufail meninggal dalam

keadaan musyrik ketika Nabi SAW masih hidup.

Zaid Al Khail adalah lbnu Muhalhal bin Zudbin Minhab bin
Abd bin Rudha. Ada juga yang mengatakan bahwa dia disebut Zard, Al
Khail (secara harfiyah berarti kuda), karena dia menyukai kuda, dan

dikatakan batrwa tidak ada orang yang lebih banyak kudanya daripada

dia. Dia seorang penyair, orator, pemberani dan penunggang kuda

yang hebat. Nabi SAW menyebutnya Zaid Al Khair karena dia baik,
dan dia memang demikian. Dia meninggal dalam keadaan Islam pada

saat Nabi SAW masih hidup, tapi ada juga yang mengatakan bahwa

dia meninggal di masa khilafah Umar. Dia bertugas memungut zakat

bani Asad, dan dia tidak murtad bersama orang-orang yang murtad.

,-F-j,, t ll;.f-Jii (M a fu m a r a h I a h o r d, n g - o r a n g Qu r a i s y). D emiki an

redaksi riwayat mayoritas periwayat d.engan redaksi, 'c-ib$J,

sedangkan dalam Abu Dzar dari Al Hamawi disebutkan dengan

redaksi, 
"*-$a 

dari kata at ghadhab (marah). Demikian juga redaksi

yang tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Dalam kisatr Ad telah

dikemukakan dari jalur lainnya, dari Suffan dengan redaksi, '*'rf li

)rl'\it d:j Mom orang-orang Quraisy dan Anshar pun marah).

'#iG 6\ lSesungguhnya alu sedang membujuk hati merelw).

Dalam riwayat yang dikemuakkan pada pembahasan tentang

peperangan disebutkan dengan redaksi, ,*.Jt G U|Et Stt gti'iS7t
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(Tidakkah kalian mempercayaiku, padahal aku adalah kepercayaan

)tang ada di langit). Dengan demikian jelas kesesuaian hadits ini
dengan judulnya. Tapi seperti kebiasaan Imam Bukhari dalam

rnemasukan kata 153 pada redaksi judulnya karena kata ini

dicantumkan pada jalur lainnya. Jadi maksudnya adalah

mengisyaratkan kepada jalur tersebut. Al Baihaqi menceritakan dari

Abu Bakar Adh-Dhuba'i, dia berkata, "Kadang orang Arab

meletakkan katafii pada posisi alaa,, seperti firman-Nya dalam surah

At-Taubah ayat 2, f\\r s4t*'*! (Maka berjalanlah kamu [kaum

musyrikinJ di muka bumi) dan firman-Nya dalam surah Thaahaz ayat

71, S-,.3t Lt* e'4:ib\i (Dan sesungguhnya aku akan merryalib

kamu sekalian pada pangkal pohon latrma). Demikian redaksi firman-

Nya dalam surah Al Mulk ayat 16 dan 17, "6lt Q ,j @llah yang di

langit). Maksudnya, di atas Arsy di atas langit sebagaimana yang

dijelaskan oleh hadits-hadits yarg shahih.

Hadits Abu Dzar mengenai firman Allah dalam surah Yaasiin

ayat 38, 4';tA. *F'".:"3.lri (Dan matahari berjalan di tempat

peredaranryta), dikemukakan oleh Imam Bukhari secara ringkas, dan

ini telatr disinggung dalam bab sebelumnya.

Ibnu A1 Manayyar berkata, "Semua hadits dalam bab ini sesuai

dengan judulnya kecuali hadits Ibnu Abbas karena hanya terdapat

kalimat, ;';jj;toqs {funm Arsy). Kesesuaiannya adalah dari segi

bahwa ini memperingatkan tentang ketidakbenaran pendapat yang

menyatakan arah berdasarkan firman-Nya dalam surah Al Ma'aarij

ayat 3, g*-*St q; (Yang mempunyqi tempat-tempat yang naik). Maka

dapat difahami bahwa arah atas atau tiriggi disantiangkan kepada

Allah. Karena itu, Imarn Bukhari menjelaskan bahwa arah yang

dinyatakan sebagai langit atau ketinggian dirn arah yang dinyatakan

sebagai Ar.y, keduanya adalah makhluk yang bertuhan dan

berawalan. Sedangkan Allah sebelum itu dan lainnya.
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24. Firman Allah, ils q:t Jyivs )fii?i "waiah-waiah (orang-

orang mukmin) pada hari itu berseri-sert Kepada Tuhannyalah

mereka melihat " (Qs. Al Qiyaamah [75]: 22'23)

11Y:\yp:trlLh, *U,+L'&k:Jv if ,r
t, /;)t uj o\i tS'6-, tt't* "$\,io, :it q ft
L'JL J;, i>v 'b ';B r 

'oi 
$at; )P ,6i ,i o';t:i

.fravr-3r ort * r>;rt r*3t
7434. Dari Jarir, dia berkata, 'T(etika kami sedang duduk di

hadapan Nabi SAW, tiba-tiba beliau melihat ke bulan pada saat bulan

purnam4 beliau bersabda, 'sesungguhnya knlian akan melihat Tuhan

kalian sebagaimana lmlian melihat bulan ini. Kalian tidak alan

berkerumun (terhalang) dalam melihat'Nya. Jil@ kalian bisa untuk

tidak terluputkan oleh shalat sebelum terbitnya matahari dan shalat

s ebelum terbenamnya matahari, maka lalatkanlah' ."

7435. Dari Jarir bin Abdillah, dia berkatq 'Nabi SAW

bersabda, 'sesungguhnya kalian alrnn melihat Tuhan kalian dengan

mata kepala'."

si, o;t:a3 | ,1,:a ,s'{5 13 dvJ

o')p Ey*; ;r'\t J:" Ut Jv :Ju )t * i ii ,r
tiv'&,

c t t ,ai. , ,, 'r, c .
,-f t t* C-? i,Jv J--? (f
rt ?;'rs|, ;;\?'t,iu

,r1., :itfi *3*v\t & jtti

)J
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7436. Dari Jarir, dia b.erkatq "Rasulullah SAW keluar kepada

kami pada malam bulan purnama, lalu beliau bersabda,

'Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian pada Hari Kiamat

nanti sebagimana lcalimat melihat ini. Kalian tidak akan berkerumun

(terhalang) dalam melihat-Nya' ."

t#qtU6:r,s;',y ,i, J';1(:rjti u$tll;;:; €j f
trlr q 4, e_, o\:j:i',F{&, yaht ,)* lt J';',iGt
qL:,'*:) nj+;rt e a\"tbi'Ji ,Jv .lnt Jy, ( I 'riti
ii,r i=:;; *X '^fr; &y,iu .;ur J;, t:.1 

'rj6 $4;
'fr- ok U e ';et tt:;, lX or{ u ,i'rr3 *Qr ?\ a$t
i;;- og r, $-: ,:fii #t:^;,; ok'; e, ,u,At "Ar,* ,ck6\f- G'_*G W:i\i *' 6) ,:,$t:rwr *t*;i,
qi; ,F 6k v* :tt'ffi '€$ 6 lW ht gH ,--.t;.\
,:J:t 3 oir C $r* c h, 'ri6 .ta; d, ae $$ d.,

.;;b i tt:At ;H: lfr,* .d:, Ui,o!'-# '6: ti
,'J*,)t"tt #i'et') ,6:4 i J':l -lfi 6lLfn ;;1,

)'Fi,V U* & er'e'{,'"#i, *';,l!t,s }.' :
J-r Gp,JG .jnt J?.,n g:rju rorllfut *frJi ,pr1i1Jr

orJt i' ,.'t,i' y1t irb, )i c,il; Y 'fi ? gfifu g;
'11 6jeAt'ri S; pit'& r,tSL C,i;r'e..|r4pL

594 _ T'ATHUL BAARI



tf-'olt;tr?r,;qr' 6. ,rz;st nbt t; rit e e i ,;,t*

,* )Jt ,t fr/-Li A*tat;l ,r$t ,!i n;trf; *Lt
o\it,t'olt'"6-fi ,'^;";tf Ir ;tr|fi 6 lI ':)H! ;rt
; r\?t\ ;t )Jt ,rk ,;;ar lL. ,rh G r*t;a ,?"

)Jt',y o'-o$.;ikr'ft'lfe oi rrh,*\t;1 *fii
e-$t q K '^xt:r!:* edti"'#';"5 ,f;\^v3lt s

,g'e "tr',#i'r6t s.'rl;st n\tLF-'i 'J)lir,F
L:r'qi ,i;-G, ,r-3it vtsl ,t\ 1r,i ?1 '; ,:6t & *,
;W.r;3rsi e"0qLL 4'u';\t,1h r," q)uft
'ui i} 'a*Li',sy',9 $ ,i,r i';-'"i ,i?:i-'oiiu Q ilr

:r* ,y'i1, ;y;r' i? -$r-f .l ,ilr;":ri ,iW li;p Sr-
t^U *it * pl syi .:6t f 4,i|?tr u,4 ,it^t r; $;i
;^--sr 76 JL.4:i"'-4 ei ,i'i<i ;.-*- tf ii,r iz, Y'.k-
'* 

dW,t oi'afi.rrj !:>'r4-o'.*Li i'dt '{ hr i';ri
,:*:r'rsi ,i:*4 :lr:t-ei 6 ,?'ri ,tt 6- U3 ,ti '+ll uat

ri:) J*'of'u1'-+li|t1.'#|y,i'i,-r,h, ;:i:)
q:*,ri: *e u its r; b; .;:p'ettf I ,Ujrj | :J"fi

"fi ,loi;Jlt d:';i',ir *it 7i. ,)t;u s$ 4%r 76 ,)tU:"1;5

,i:r;-'"i ,:.k- tf hr ic Y r3:i ,r':lhti ipt',y W(,
'a;$;t'!:':#'.*Ll n'.51 ,?nt S'gi .i*st #\l i,r'r1i
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.':)t:r-ji J ,?'r1 o-.t r1-'4, ;W t',+Zi t ?J* | Jf

'*raJ- ,h ;U Jti-)i :,r,i, ei'rf;f | ,i., qi ,i'-r*

'Lj ir JG qbt $$ :^;t Jisi ,';iG ^ia* rip ,4 hr

& dr-kr,k ,srtlk'"|hr lt J; ,,!;rli:, Jlt *
.u +t'$i:!)ihr i6 ,lutri 1;'Jaet

7437. Dari Abu Hurairah, bahwa orang-orang berkata, "Wahai

Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada Hari

Kiamat?" Rasulullah SAW bersabda, "Apalcah knlian berkerumun

(terhalang) dalam melihat bulan pada malam bulan purnama?"

Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau bertanya lagi,

"Apalrah lcalian berkerumun (terhalang) dalam melihat matahari yang

tidak terhalangai oleh awan?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai

Rasulullah." Beliau bersabda, "sesungguhnya kalian akan melihat'

Nya demikian. Allah mengumpulkan manusia pada Hari Kiamat lalu

befirman, 'Siapa menyembah sesuatu, maka dia akan mengihttinya'.

Maka orang-orang yang menyembah matahari mengikati matahari;

orang-orang yang menyembah bulan mengilafii bulan; dan orang-

orang yang menyembah para berhala mengilatti para berhala.

Kemudian tinggallah umat ini, termasuk kautn munafik -atau kaum

munafilotya, Ibrahim ragu tentang redaksinya-, lalu Allah

mendatangi mereka (dalam ganrbaran yang tidak mereka kenal) lantas

berfirman, 'Alat Tuhan kolian'. Mereka pun berkata, 'Inilah tempat

kami hingga Tuhan kami datang. Bila Tuhan kami datang, kami

mengenal-Nya'. Allah kemudian mendatangi merekn dalam bentuk

yang mereka kenal, lalu berfirrnan, 'Aht Tuhan kalian'. Merela

lantas berlrata, 'Engkau Tuhan kami'. Lalu mereka pun mengilani'

I,{ya. Kemudian jembatan (shiraath) dibentangltan di atas Jahanam,

lantas alat dan umatlu yang pertama lrali melewatinya. Tidak seorang

pun pada hari itu yang berbicara selain para rasul. Dan ucapan para
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rasul pada hari itu adalah "Ya Allah, selamatknn, selamatkan"!'

Sementara di dalam Jahanam terdapat kait-kait besi (yang

melenghtng bagian atasnya) seperti duri As-Sa'dan. Apakah kalian

pernah melihat duri As-Sa'dan?" Mereka menjawab, "Pernah, wahai

Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya itu seperti duri As-

Sa'dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya

selain Allah. Kait itu menyambar manusia dengan amalan-amalan

merekn, sehingga di antara mereka ada yang celaka karena amalnya,

di antara mereka ada yang terlempar (knrena tersengat), ada juga
yang terbenam atau serupanya, kemudian muncul (selamat). Maka

ketika Allah telah selesai memutuskan di antara para hamba dan

ingin mengeluarkan orang dari kalangan ahli neraka yang Dia
kehendaki dengan rahmat-Nya, Dia rnemerintaltkan para malaikat

agar mengeluarkan dari neraka orang yang tidak menyelantukan Allah
dengan sesuatu pun dari orang-orang yang Allah kehendaki untuk

dirahmati-Nya dari neraka diantara orang-orang yang bersal<si

bahwa tiada tuhan selain Allah. Maka para malaikat pun mengenal

mereka di nerakn melalui bekas sujud. Sebab api neraka melahap

(semua tubuh) manusia kecuali bekas sujud. Allah telah

mengharamkan neraka untuk memakan bekas sujud. Mereka

kemudian keluar dari neraka dalam kondisi telah gosong, lalu
disiramknn air kehidupan kepada mereka, sehingga mereka tumbuh di
bawahnya seperti tumbuhnya biji akibat dibawa buih sungai (tumbuh

sedemikian cepatnya). Kemudian Allah selesai memutuskan antara
para hamba, lalu tinggallah seorang laki-laki yang tengah

menghadapkan wajahnya ke neraka. Dia adalah penghuni neraka

terakhir yang masuk surga. Dia berkata, 'Wahai Tuhanku,

palingkanlah wajahku dari neraka, sebab anginnya telah menyil<sa

dan membinasakanku, ketajamannya telah membakarku'. Diu
kemudian berdoa kepada Allah sernampu yang dapat dia panjatkan,
kemudian Allah berfirman, 'Apakah bila kamu diberikan hal itu masih

akan meminta kepada-Ku yang lain?' Orang itu menjawab, 'Tidak,
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demi kelamtan-Mu, alat tidak akan meminta kepada-Mu yang lain'.
Tuhannya kemudian memberinya janji dan membuat perjanjian sesuai

yang dikehendaki-Nya, lalu Allah memalingkan wajahnya dai
neraka. Malra tatkala dia menghadap ke arah surga dan melihatnya,

dia pun diam selama yang dikehendaki Allah, kemudian berkata,

'Wahai Tuhanla4 hantarlun alat ke pintu sut'ga'. Allah befirman
kepadanya, 'Bukankah engkau telah diberikan janji dan dibuat

perjanjian bahwa selamanya tidak akan meminta kepada-Ku selain

yang telah diberiknn kepadamu? Celakalah kamu, wahai manusia!

Alangkah licilorya kamu'. Lalu dia berkata, 'Wahai Tuhanht,' lalu dia

berdoa kepada Allah hingga Allah berfirman, 'Apaknh bila kamu

dibeikan hal itu, kamu masih akan meminta yang lain?' Dia
menjawab, 'Tidak, demi ke.latatan-Mu, aku tidak alwn meminta

kepada-Mu yang lain'. Lalu dia diberikan apa yang dikehendaki-Nya

berupa janji-janji dan perjanjian-perjanjian, lalu memajukannya ke

pintu surga. Tatkala dia berdiri ke pintu surga, surga pun terbentang

untulotya, lalu dia melihat apa yang ada di dalamnya berupa

kehidupan yang lapang dan l<esenangan, sehingga dia pun diam

selama yang dikehendaki Allah untuk diam, kemudian berlcata,

'Wahai Tuhanla; masukkan alat ke surga'. Maka Allah befirman
kepadanya, 'Bukankah kamu telah diberikan janji-janji dan dibuat

perjanjian-perjanjian untuk tidak meminta selain yang telah diberilwn
kepadamu?' Lalu Allah berfirman, 'Celakalah kamu, wahai manusia.

Alangkah licilvtya kamu'. Maka orang itu berkata, 'Wahai Tuhanlru,

janganlah alat menjadi makhluk-Mu yang paling sengsara'. Dia
kemudian terus berdoo hingga Allah tertawa larenanya. Setelah

tertawa, malra Allah pun berfirman kepadanya, 'Masuklah ke surga'.

Setelah dia masuk surga, Allah pun berfirman lagi kepadanya,

'Berangan-anganlah'. Lalu dia memohon lcepada Tuhannya dan

berangan-angan, hingga Allah mengingatkannya seraya berluta,
'(Tambahlah) ini dan itu,' hingga setelalt angan-angan itu tuntas,

Allah berfirman, 'hulah untulonu dan seperti itu pula bersamanya'."

I
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7438. Atha' bin Yazid berkata, "sementara Abu Sa'id Al

Khudri sedang bersama Abu Hwairah, dia tidak membantah sesuatu

pun dari pembicaraan, hingga ketika Abu Hurairatr menceritakan,

bahwa Allah berfirman, 'Itulah untulonu beserta kelipatannya,' Abu

Sa'id Al Khudhri pun berkat4'Dan beserta sepuluh kali lipatnya,

wahai Abu Hurairah'. Abu Hurairah berkata, 'Aku tidak hafal selain

perkataannya, "Itulah untukmu beserta lcelipatannya".' Abu Sa'id Al
Khudhri berkata, 'Aku bersaksi batrwa aku hafal perkataan Rasulullah

SAW, "Itulah untulcmu beserta sepuluh kali lipatnya".' Abu Hwairatr

melanjutkan (cerita Nabi SAW),'Orang itu adalah penghuni surga

teralrhir yang masuk surga'."
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`  7439. Dari Abu Sa'id AI Khudri, dia berkata:  Kami berkata,
"Wahai Rasulullah,  apakah kita dapat melihat Tuhan kita pada Hari

Kia\:][\a;X?"  Bdian "e:n:3a:wab;b, "Apakah  halian  ahan  terhalang  dalam
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melihat  matahari  dan bulan bila  c:uaca  cerahi"  Menck; ;a rmfm6owalto,
`T±dalK." Bchan bersab.boa,, "Sesungguhnya halian tidak akan terhalang

dalan melthat Tuhan kalian pada hart itu keouali sebagaimana kalian
tidak  terhalang  dalam  melihat   keduanya  (in:atch:art  dan bwhan)."
Kemudian     beliau    bersabda,     "(PacJa!     j7ar!.    Kz.amaf)    peH);e"
menyerakan,   `Hendaklah  masing-masing  orang  pergi  memju  apa

yang mereka  sembah'.  Laha para pemlya salib pergi bersama salib
mereka;  para  penyenbch  berhala  pergi  bersama  berhala-berhala
mereha;  para penyembah tuhan-tuhan bersama tuhan-tuhan mereha,
hingga  tersisalah  orang-orang yang  menyembah  ALllah,  balk orang

yang berbuat kebalkan maxpun kejahatan,  dan sisa-sisa Ahli Kitab.
Kemudian Jahanam didatangkan dengan dibentangkan, seakan-akan
ia adalch fatcrmorgana.

Ke:median dikatakan kepada orang-orang Ychudi,  `Apa yang
telah kalian sembch dulu? ' Mereha berhata,  `Dulu kami meiiryermbch
`Uzair, putera Allah'. Laha ada yang mengatakan.  `Kalian berdusfa,

AIlah tidak menprnyal isteri dan ;idak ;Ila anak, apa yang kalian
ingindn? '  Mereka  rr.dyc[wch,  `Karni  ingin  Enghau  memberi  kami
minm'.  Lalu ada yang mengatakan,  `Minumlch'. Maka mereka pw'L
berjatuhan ke dalam Jahanan.  Kemudian dikatakan kepada orang-
orang Nasrc[vi,  `ALpa yang dulu kalian sembch? '  Mereka menjowab,
`Dulu hami menyembah AI Masih, putera Allah'. Kemndian ada yang

mengatakan,  `Kalian berdusta, Allah tidak mempunyai isteri moupun
anck, apa yang kdian inginkan? ' Mereka ber:kata,  'Kc[wi ingin agar
Engkou   memberi   kami   minum'.    Lalu   ada   yang   mengatakan,
`Minunlah'.   Maha  mereka   pun   berjatwhan   ke   dalam   Jahancan.

Hingga akhirnya tersisalah orang-orang yang menyembah Allah, baik
orang  yang  berbuat  kebajikan  maupun  yang jahat,  laha  dikatakan
kepada  mereka,  `Apa  yang  menahan  halian,  padchal  orang-orang
sudal.  pergi?'   Mereha  menjowab,   `Kani   telch  memisahican  dirt
ded9an mereka, padahal kant seharang amat membutwhkannya hari
ini. dan kani telah mendengar ado penye:ra yang seruhan,  "Masing-
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masing orang agar me:nemvi apa yang dulu mereka sembah" . Sedang
kandhanyamenungguTuhankawi'."

BeHian berka:fa, "Lalu Tuhan Yang Maha Perkasa mendatangi
mere:ha  dalan  rupa yang bukan  seperti  rupa yang  permch  mereha
liha pertana kali, seraya berfirman, `Akulch Tuhan kalian'. Mereka
berkata,   'Engkou  Tuhan  hand'.  Maka  tidak  ada  yang  berbicara
kepnda-Nya  selain  para  nabi.  Lalu  Dia  bdrkata,   `Apa:kch  anlara
kalian dan Dia terdapat tanda yang ka:rm kenali? ' Mereha menjowab,
`Betis '.  Lalu Dia menyingkap betis-Nya, berslyudlch sctiap rmkmin

pun sujud kepada-Nya, dan tinggallch orang yang dulu sujud karena
rtya` dan sun'ah (ingiv mendapat plyian), lalu berasaha untwk slynd,
namun  punggungnya  malch  lurus   (tidak  dapat   slyud).Kendian
jembatan didatangkan,  lalu jembatan itw ditempatkan di kedua tepi
Jahamam."

Kami berkata,  `Wahai Rasulullch,  apa jembatan itu?" Beliau
bc5xchch,   "Peluncuran   licin   yang   menggelinctrkan,   di   atasnya
terdapat kalt (besi yang benghok pads bagian atasnya) dan duri kasar
yang lebar, yang berduri miring yang terdapat di Ncifed, yaltu yang
disebut as-sa'dan. Orang miikm:in di atasnya ada yang seperti kedipan
mata  (sangat  cepat),  seperti  kilat,  saperti  angin  dan  seperti  kuda
terbalk   serta   para   penunggang.   Lalu   ada   yang   selanat   lagi
diselanathan,   ado   yang   selanat   dengan   cacat   dan   eda  yang
terdorong ke dalan neraka Jahanan, hingga orang paling akhir lewat
lalu ditarik.  Maha tidaklch kalian,  orang yang paling keras  dalam
menyerukan  kebenaran  untwkku.  Amat  keritara  bagi  kalian  orang
beriman pada hari itu kepada AIlch Yang Maha Perkasa.  Dan bila
mereha  melthat  dirt  mereka  telch  selamat  di  kalangan  soudara-
soudara  mereka,  mereka  berkata,  `Wahai  Tuhan  kant,  itu  adalah
sandara-saudara  kami  yang  dulu  shalat  bersana  ha:mi,  berpuasa
bersama   kant,   dan   beranal   bersana   kant?'   Allah   berf:rman,
•Pergilah,  siapa  yang  kalian  dapati  di  hatinya  kei:manan  seberat

setengah   dinar,   riila,ka   kel:uarkanlch   dia'.   Allah   memang   telah
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mengharamkan  tubuh  mereha  atas  apt  neraka,  kemudian  mereka

(yang   selamat)   mendatangi   mereka   lyang   dikeluarkan)   sedang
sebagian mereha telah tenggelam di dalam apt neraka hingga sebatas
kakinya,  dan  hingga  ke  pertengaham  kedua  betisnya.  Laha  mereha
mengeluarkan orang yang mereka kenal, kemudian mereha kembali.
Setelah itu Dia berkata,  `Pergilah, siapa yang kalian dapati di dalam
hatinya (keinanan) seberat setengah direr, maka kehearhanlah dia'.
Maka: mereka pun mengeluarkan orang yang mercka kenal, kemudian
kembali.  Lalu  Dia  berkata,  `Pergilch,  siapa yang  kalian  dapati  di
dalam  hatinya  keimanan  seberat  dzarmh,  maka  keluarkanlah  dia'.
Maha mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kema[. ."

Abu  Sa'id  berkata,  "Jika kalian tidak  percaya,  silakan baca
(firm:an=ENryaDlty,   `Sesungguhnya   Allah   tidak   menganiaya   seseorang
waloupqu sebesar dzarrah, dan jtha ada kebof ikon sebesar biji sowi
pun, hiscaya Allah akan melipat gandakan'. Para nabi dan malalhat
kemudian  memberi.ken  syof;a'at,  juga  orang-orang  beriman.   Laha
Allah Yang Maha Perhasa berkata, ` Syofaat-Ku masih ada'. Lalu IIta
mengamtil    segemggam    dari    neraka,    kem;ndian    Tnengal:uarkan
sdyundah  orang  yang  tchh  gascFng,  lautas  meneha  dileTrl:par:ham  ke
dalam sungai di mulut suTga ysng diberi nc[ma dr kehidapan. Maka
mereka pun  tunbuh  di ked:ua tapinya  sebagalmana tumbwlnya bidi
akibat dibowa bwih  (tumbwh demikian capam:ya), yang kalian biasa
melihainya berada di samping batu besar dan di dekat pepohonan.
Yang (mengarah langsunal ke matahari, mcka ia medyadi berwa:rna

kyou dan yang (mendekat) ke bayangan, maka ia melyadi berwarrla
putth. Setelah itu mereka kel:uar seolah-olah berlian, kemndian cincin-
cincin dikalungkan ke leher-leher mereha, lalu mereha masuk surga.
Tck lama kendian ahii surga berkata, `Mereka adalch orang-orang
yang   dibebaskan   oleh   Yang   Maha   Pengasth   (AT~Rahman).   Dia
membsukhan  mereka  ke  dalam  su:rga  bukan  hare:na  analan  yang
merde kerjakan dan bukan karena kebaikan yang mereha lakukan'.
Lalu ado yang mengatakan kapadr mereha,  .Bagi kdian apa yang
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kalian lihat dan kettpatannya' ."
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7440.  Dari  Anas,  balwa Nati  SAW  bersabda,  "Pada  J7arz.

Kiamat  kelak,  Allah  mengunpulkan  orang-oTang  beriman  hingga
mereha menyadari itu, laha mereka berhala,  `Sebalknya kita rrleminta
syof;Oat kepada Tuhan kita hingga mermbuat kita tenang di tempat kita
ini '. Mereka kemndian menemui Adc[m seraya berkata,  `Wahai Adam,
engkou  bapak  manusia.  Allah  menctptakanmu  dengan  tangan-Nya,
menempatkanmu di surga-Nya, memerintchkan para malaikat untuk
slyud  kapadamu,  `dan  mengof arkanmu  nama~na[ma  segala  sesuatw,
maha  mintalch  syafaat  bagi  kami  kapada  Tuharmu  hingga  iria
membuat kant tenang di tempat ini'. Maka Adam berkata,  `Aku tidak .
berhak atas  hal  itu -lalu  dia  menyebii:lkan  kesalahan yang telah
diperbuatnya-  A:ken  tctapi  temuilch  Nuh,  sebab  dia  adalch  nabi
pertama yang diutus AIlch kepada pendnduk buwl . Lalu mereka pun
menemwi Nuh, dia pun berkata, `Aku tidak berhak alas hal itu ~lalu
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dia menyebutkan kesalaham yang pernch dilakuhannya- Akan tctapi
temuliah  Ibrahim  kekasih  Allah  Yang  Maha  Pengasih'.   Mereha
kendian menemui lbrahim, maka dia berkata, `Aku tidck berhak alas
hal itu -lalu dia menyebutkan kepada mereha tiga kebchongan yang
telch  dilakukannya-,  akan  tetapi  temuilah  Musa,  seorang  hanba
yang  Allah  berikan   Taurat  kepadanya   dan  berbicara   langsung
kepadrnya,    serta    didekatkan    kapada-Nya'.    Mereka    kemudian
menemui Musa, maka dia pun berkata,  `Aha tidak berhak at.as hal itu
-lalu   dia   menyebutkan   kepeda   mereka   kesalchan   yang   telah
dilckukannya~, ahan tctapi temuilch Isa, hamba Allah, utusan-Nya,
rwh dari-Nya dan kalinat~Nyc[' . Mereka kemndian menemui Isa, dan
dia pun berkata,  `A:ku tidck berhck atas hal itu. Akan tctapi temuilah
Mwhanmad SALW, seorang handa yang telch dic[mpuni Allah dosanya

yang  telch   lalu   dan   akan   drtang.   Ma:ha  mereka  pun   datang
kepadaku,  lalu aku meminla izim kepada Tuhanku di Dar-Nya, lch
a:ku   diizindn   kapada-Nya.   Tatkala   aku   melthat   Tuhanku,   aku
bersinpwh srfud kepada-Nya, dan Dia menbiarkanku selana yang
dikehendaki AIlah, lalu Dia berfurri'rm kepndaku,  `Bangkitlch wahal
Muhammad, ueaphanlch, pasti hanou akan didengar, minlalch syafaat.

pasti ham diberi  syc[faat,  dan mohonlch pasti ka:rm ckan  dheri'.
Maha  aku  mengangkat  kapalckku,  lalu  memuji  Twhanku  dengan

plyian-plyian yang dkyarkan-Nya kepad_aku. Setelch tw aku meminla
sya[faat,    kemudian   ditctaphanlch   batasan   utuklai,    maha   aku
memasu:kkan mereka ke dalam surga' ."

Qatadch berkata,  "Aku mendengamya juga bersabda,  `Mc[ha
a:ha mengeluarkan mereka dart nercka dan memasukkam mereka ke
surga.  Ke:mudian  aku  kembdi  lagi  untuk  ked:ua  kalinya,  lalu  aku
meminta izin kapada Tuhanku di Dar-Nya, lalu aku diizinkan kapada-
Nya. Tatkala aku melthat-Nya, aku bersimpuh slyud kapada-Nya, dan
Dia  menbiarkanku  selama  yang  dikehendaki  Allah, kennd:ion  Dia
berfirman   kepedaku,   `Bangkitlch  wchal   Mwhcrmmad.   ucapkanlch

pasti karm akan didengar,  dan rriutalch syof;act pasti harm diberi
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syofiaat, dan mohonlch pasti kanu clan diberi'. Mdea dku kemudian
mengprghal  kapalcku,  lalu  merrdyi  Tuhandi  dengan  poyianpi];jian
yang  diof arkan-Nya  kapadaku.  Kemndian  chL merrl:intchan  eyof;act,
lalu ditetapkanlah batasan untukku, maka aku memasukkan mereka ke
delamsunga'."

Qatadah berkata, "A]ni mcndengamya juga berkata, `Afafa afaf
mengel:uarkan mereka dart neraka dan menasukkan mereka ke surga.
Hingga tidck add lagi yang tersisa di neraka selain yang tertahan
oleh  AI  QiIT`an  dan  mereka  wdy{b  untuk menetap  secara  kehar."
Setelah     itu    beliau    mcmbacakan,     "A4lztdaA-mzfdrAan     retAanmef
mengangkat  hamu ke tempat yang terplyi. "  ¢Qs.  AI Isrma:  E17|.. 79D
Selanjutnya  beliau  bersabda,  "Kedz.dnda#  }/¢»g  ferpay.I.  z.nz./aA  );¢#g

dyakyikan kapada Nabi kalian SAW."

jii9fyi j! ]i;i i3 ife &i j= ai 'j*; .Of qu,a 0; ut#i if
`,,,

+i qj;i 3`:,:.,;i ^&H I:,:L€ ug- I):;pl :;J J63 3g g; +{=:;:;
•L¢*O,

7441. Dari Anas bin Malilky bahwa Rasulullal SAW mengivm
utusan  kapada kaum  Anshar,  lalu beliau mengunapulkan mereka di
kubah,  lalu  bersabda  kapnda  mereka,  "Bersabar7aA  Az-7zgga  ha/I.a7z
berjunpa  dengan  Allah  dan  Rasul-Nya,  karena  sesunggu,haya  a:ku
berada di telaga."

I;i;1=3±fa&ijfa`#i'o6-:]ji:;:>&1'chrG*:1g£

.u>;qij ,.I;=iii i3 '.9i .ii=j°i ar' tsfj #f :`j6 jSi * is.€j€
'i#tl:=jeiar'3t:rf:;i;3j;fyi3,®131iJiS+;'c-9'ftrfu.Iar'3
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7442. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Apatila Nabi SAW
bertalatiud di malan hari, behau mengucapkan,  `[4//aaAwmma  /aha/
h_amdr, anta qayyinus samaquiaati wal ardhi, wa lakal h_amdr, o[uta
rabbus scrmaawaati wal ardhi warnan f ithina, walakal h_amde, anta
nuurus  sanaawiaati  wal  ardi  wanan  fithina,` anlal  haqqu,  wa
qoulukal haqu, wa wa'd"hal haqu, wa liqaa`ukal haqq, _w_al ja:natu-haqq, wan nac[ru haqq, was saa'atu haqq. Alaahunma laka asl_ants,

wa  bika  aamanfu,  wa  alalha  towalckaltu,  wa  ilaiha  lchaashamtu,
wabiha  haakantw, faghfir  tit maa  qaddantu wcrmaa  aJdrkhartw wa
asrartu wa a'lantu wanaa ata a'larm bthi minvii, laa ilaaha illaa
anla lya Allah, rhilik-Mu segala pujian,  Engkoulch pengatur semue
langit  dan buni.  Milik-Mu  segala plyian,  Engkoulah  Tuhan  s_eyir
langit  dan  buni  beserta  semue  yang  ada  di  dalamnya.  Milik-MIA
segala  pujian,  Engkoulah  cahaya  semua  langit  dan  buni  bEserta
semua yang ado di dalamnya. Engha Maha Benar, firman-Mu benar,

janji-Mu benar,  pertemuem  dengan-Mu  benar  adanya,  surga  benar
adanya,  heraka benar  ado.nya,  dan Hart  Kiamat  benar  adanya.  Ya.
Allah,   kepada-Mu   aku   berserch   diri,   kepada-Mu   alou   berinan,
kapada-Mu   aku   bertowa:k:hal,   kapada-Mu   aku   berthai    [dengan
lowan] , dan dengan-Mu aku berhakun. Maka ampunilah dosaku yang
terdahulu moupun yang kemudian, yang sembunyi-sembenyi maxpun
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yang terang-terangan,  dan apa-apa yang Engkou lebih mengetahai
daripach aku. Tidak ado Tuhan kecunli EngkouD."

Abu  Abdillah  berkata,  "Qais  bin  Sa'ad  dan Abu  Az-Zubair
mengatakan  dari  Thawus   (dengan  redaksi),   `gnyBam '.  Mujahid
berk?ta,  `J4/  ga)a/a.zfm  adalah  yang  mengurusi  segala  sesuntu'.  Dan
Umar membacanya, `[4/ gq}ryaam '. Keduanya adalah pujian."

fro:+i,4fe&iui,?i];i;J6':Jjrzc-
• i=i±; '+\> 'v3 ;Ci}! i£;3 i±' *' ij+j a:fi::i

7443.  Dari  Adi  bin  Hatim,  dia  berkata,  `Rasulullah  SAW
bdsaltoda,`Tidakadaseorang.pundarikaliankecalidiaahandrtyak
bicara   olch   Tuhar[nya,   antora   dia   dan   Tuhannya   tidak   ada
penerjemchdantidakpulahijabyc[ngmenghalanginya'."

f3,4fe&iuto9jif£;f#ujc,:&i,t¥#:i;t,;i;;
LJ3 +; ir ,efa3 t\:±± e3 \i:±T fe ir ,®fa :]j

i+?;i;ijfar.efi;;3fpi£;e3the
I.

•.tie-± a
7444.  Dari Abu Bakar bin Abdiuah bin Qals, din ayahnya,

dari   Nabi    SAW,   beliau   bersalrda,   "I)Iia   sngz7   y8»g   Sem"a
perkakasnya beserta sem;un yang ado di dalantrya tar:buat dart pend,
dan  dra  surga  yang  sem:un  perkakasnya  dan  se:rna  yang  ada  di
dalannya terb.Iat dari emas. Senentara tidak ado di antara manusia
dengan metthat kapach Tuhan mereka kecunli selendang kebesaran
padewc[jch-Nya di surga Adr."    .
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7445.   Dari   Abdullah  RA,   dia  berkata,   `Rasulullah   SAW

be;asatoJtoda,  `Barangsiapa  mengambil  harta  seorang  muslirp  dengan
sunpch dusta, maka dia akan berjumpa dengan AJlch dalan keadaan
Dia murka kepadanya' ."

Abdullah   `berkata,     `Kemudian     sebagai    pembenarannya
Rasulullah SAW membacckan (ayat) dari Kitabullah,  `Sesct#ggrfan)/a
orang-orang  yang  menukar  jakyi(nya  dengan)  Allah  dan  sunpah-
sunpch   mereha   dengan   harga   yang   sedikit,  .mereka   itu   tidak
ne;dapat bagian ®ahala) di ckhirat, dan AIlch -tidak clan berkata-
haf& de#gr# mereke dl. akfaz.raf '. " (Qs. Aali `hiraan [3]: 77)

&i ;ilK± i `asfu: :'J6 i3 # &1 j= 9#' f ;1;f d;i if

:rjrf fa u£;i in' rfu i; :j{> ]i; :p'; fa; dyj *goi i};

€±£=,,;4:jo,£+r;;6~LL;i;'i+£k;3€`+;6~3;3ukffr
i#O, :*g0, i}; A, Ji;i !# f£, 'JG ,a;

rf t= ir d± asf
7446.  Dari  Abu Hurairch,  dari Nabi  SAW,  beliau bersabda,

"Tiga golongan yang Allah tidak ahan berbicara kepada mereka peda

H;ri  Kianat  nauti  dan tidak akan melihat kepada mereka:  Orang
yang  bersunpch  teutang  suatu  barang  bchwa  dia  telah  ditowari
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dengan yang lebih banyak dari yang diberikan padahal dia berdusta;
orang yang bersumpah dusta sctelah Ashar untwk mengambil harta
seorang muslin; dan orang yang menahan kelebihan air. Maka pada
Hart  Kianirat  Allah  berkata,  `Hari  wi  alou  mengchalanginu  drri
anugerch-Ku  sebagat:mana  engkou  telch  menaham  apa  yang  tidak
diusahakan olch kedua tanganmu. ."

;iii=i iL ;G3i :`jj ;i3 ±fe &i i; 9#i f :i; t,;i if
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7447.  Dari  Abu  Bakrah,  dari  Nabi  SAW,  beliau  bersabda,
"Zaryrm telch  be:rputar  saperti pada saat Allah menctptakan langit

dan  buni.  Setahan  adalch  dua  belas  bulan,  empat  di  antoranya
adalch   (bulan-bulan)   suci  yang   tiga   drrinya  be""tan,  yattu:
Dzulqa'dch,   Dzulhitich.   Mwharram,   dan   Rajab   yang   di   antara
Jumada   dan   Sya'ban.   Bulan  .apa   inn"   MCTeha   ®araL   salwha:+)
menjawal),  "Allah  dan  Rasul-Nya  yang  lebih  mengetahui."  Beliau
kemudian terdian sampai-sampai kani mengiva bahwa beliau akan
menyebutnya  dengan  nana  lain,  beliau  bersabda,   "Brfu"hafa   I.I".
Dzw/fazij.aft?" Kami menj awab, `Benar." Beliau bersabda lagi, "Ivegerz.
opo   I.#z.?"   Kami   menjawab,   "AIlah   dan   Rasul-Nya   yang   lebih
mengetahui." Beliau lalu terdiam sampai-sanpai kani mengira bahwa
beliau   akan   menyebuthya   dengan   nana   lain,   beliau   bersabda,
•.Buhanhah ini Baldah quakkahpr" Kami "en3aNIalD, "Beman." Bdian

bersabda, "Z4J#,  hard a!pr  I.#].?" Kami menjawab, "AIlah dan Rasul-
Nya  yang  lebin  mengetahui."  Beliau  lantas  terdian  sampai-sampan
kami  menrfu bahwa beliau  clan  menyebutnya  dengan  nana  lain,
belian   bersalrda,   "Bzfha»haA   inz.   Aarz.   IVzzAr?"   Kami   menjawat,
•CBena-."  Bdiou  beesalDdr,  "Mcka  sesungguhnya  darah  dan  haria

ha/z.a» -Muha-ad berkata: Dan aku kira beliau juga mengatckan,
``Dan kehormatan intian,''- diharankan atas halian sebagainana

halnya  diharamhamya  hari  kalian  ini,  di  negeri  kalian  ini,  pada
bulan kalian inn. Kelak kalian akan berjunpa dengan ,Tuham kalian,
lalu  Dia  akan  menanyal  halian  teutang  amal  perbuatan  kalian.
Ingatlah,janganlchhaliankembalimenjadisesatsetelahketiadaamku,
dimana sebagian halian menenggal leher sebagian lainnya. Ingatlah,
hendaknya yang menycksikan ivi menyampalhan kepada yang tidck
hadir, karena munghin soy a orang yang belun sa[mpal ini kepadanya
adalah   orang   yang   lebih   menyadarinya   daripada   orang   yang
mendengc[rmya."

Apabila   Muhammad    mengingatnya,    mcka    dia   berkata,
"Benarlah Nabi  SAW." Kemudian dia berkata, "hgatlall,  su4ahkah
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aku menyampaikan. Ingatlch, sudahkah aku menyanpaikan."

Keterangan Hadits

(Bab  firman   Allah,   ``Wajch-wdyah   [orang-orang  mu]an:in]
pada hart  itu  berseri-seri.  Kepada Tuharmyalch mereha melihat.')
Tampaknya,  Imam  Bukhari  mengisyaratkan  kepada  riwayat  yang
dinukil oleh Abd bin Humaid, At-Timidzi, Ath-Thabari dan lainnya

yang   di-s%¢7!z.fo-kan   oleh   AI   Hakim   dari  jalur   Tsuwair   bin   Abi.a               ,      A          ,        i    -:'j6frjife&tjfo#t9i{*p;!pFakhitah,    fr'ji; 3a°` jii dctji

if a irJ ¥ *:3 +i g! ¢i L4ei & e Jkyi *,
c(3#u` q3|; j!)  .,i2fali3 u>G°t :J6 .(3#b` i5iii 6*3) frog iJ: :J6  .g5~rdji f}{

ly±:)q|?+.i.fu'}±:5..'Jis(DarilbrmUmar,dariNabiSAW,beliou
bersabda,    ``Sesungguhnya   penghani   surga   yang   paling   rendah
kedndAlkannya  adalch orang yang melihat-lihat kerof aannya selana
seribu    tahan,    dan    sesungguhnya    orang   yang   paling   utama
kedndukannya  di  anlara mereka  adalah  orang yang melihat waf ah
Tuharmya Azza wa Jalla sebanyak d:ua kali sehari." Kendian beliou
membacakan ayat,  ``Wdyah-waf ah  [orang:orang mukmin]  pada hari
itv  berseri-seri."  Dia  [Ibm  Umar]   berkata,   "rYakvi]   putih  dan
jerrtih."  -"Kapada   Tuhannyalah   mereha   melihat."   Dia   berkata,
" rYakni] setiap hari melihat kapeda wlfch Allah. ') \ri edal:ch redalksi

Ath-Thabari  dari  jalur  Mush'ab  bin  AI  Miqdam,  dari  Israel,  dari
Tsowalr.

Abd   menukilnya  juga   dari   Syababch,   dari   lsrail   dengan
Eeddsi, ##3 .P ,uli i±J gj}J ,ts`J #J #lj}iJ *ur j! fit JJ`
`g±i:)'-{J;^i g+i:) J\. ':fui.S Jas irl J3 (Orang yang melihat kepada

kebun-kebunnya,   isteri-isterinya,   para  pelayannya,   kemilrmatannya
dan kesenangarmya sejawh perjalanan seribu tahun. Sedangkan yang

paling mulia  di  antara mereka  adalah yang melihat kepada wdyah
4//a¢  ra 'czJcz pclgr.  c7a#  so7-e harz.).  At-Timidzi  pun menukilnya dari
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Abd,  dan dia berkata,  `Hadits  ini gAarz.b."  Selaln itu,  diriwayatkan

pula dari Israil- secara mafyif ' oleh lebih dari satu orang. Diriwayatkan
juga oleh Abdul Malik bin Abhar dari Tsuwair, dari Ibnu Uinar secara
mazig#/ Ats-Tsauri menukilnya dari Tsuwair, dari Mujahid, dari Ibnu
Umar  seeara  ma%gef/  dia  beckata,  `Dan  kami  tidak  mengetahui
sescorang yang menyebutkan Mujahid dalam Sa#ad-nya kecuali Ats-
Tsauri secara a7z 'a#aA. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mnu Mardawaih pun menukilnya
dari empat jalur dari Israll dari Tsuwair, dia berkata, i---i3 £r-J! t£9L

(Afai mendeHgrr Jb## Umar). Dari jalur Abdul Malik bin Abhar dari
Tsuwair  secara 7»arfzf ',  AI  Hahim  mengatckan  setelah men-faderz/.-
nya,  `Tidak  ada hitikan terhadap  Tsuwair,  hanya  saja  ia  condong
kapada Syi 'ah."

Saya abnu Hajar) katakan, saya tidak mengetahul seorang pun
yang menilainya tsz.quA, bahkan mereka lebih memposisikannya pada
postsi dha 'if

Ibnu  Adi  berkata,  `Kelemahan  pnda  hadits-haditsnya  cukup
jelas, dan bulri paling kuat yang saya lihat adalah perkataan Ahmad
bin Hanbal  mengenainya,  I.aits bin Abi  Sulaim dan Yazid bin Abi
Zaid, `Masing-masing mereka itu tidak j auh befoeda' ."

Ath-Thabari  menukilnya  dari jalur  Abu  Ash-Shahba`  secara
mazfgzt/ menyerupal hadits Ibnu Umar. Dia juga menukilnya dengan
scz»ad yang sAaAz.A  hingga Yazid An-Naliwi  dari  lhimah mengenai
ayat ini, dia berkata: I;-i;` qiT3 d'! Jha€ (Dz.a me/I.Aaf frpadr r«ha7z»);¢

secartz  «yafcz).  Selaln  itu,  dia menukilnya  dari  Imam  Bukhari,  dari
Adam, dari Mubara]ky darn AI Hasan, dia berkata:  ¢' 8>3 e},Ou°I J'! 3i%
'Ji®tii (Dia melihat kapada Yang Maha Pencipta, da; adala; hak

baginya untuk melihatD.

Abd  bin  Humaid  menukil  dari  Ibrahim  bin  AI  Hakam  bin
Aban,  dari  ayahnya, dari Ikrimch, "Lihatlch apa yang Allah berikan
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kepada hanba-Nya berupa cahaya pada kedua matanya sehingga bisa
melihat  kapada  wajah-Nya  yang  mulia   secara  nyata  --yakni   di
surga-.  Seandainya  cahaya  semua  makhlck  dijadikan  pada kedua
mata seorang hanba, kemudian disin8kapkan satu tabir dari matahari,

padahal  di  bawahnya  ada  tujuh  puluh  tabir,  tentulah  tidak  akan
mampu    melihat    kapadanya.     Sedangkan    cahaya    matahari    itu
merupakan  satu  bagian  dari  tujuh  puluh  bagian  cchaya Kursi,  dan
cahaya Kursi merupckan satu bagian dari tujuh pulth baigan cahaya
Arsy, dan cahaya Arsy merupakan satu bagian dari tujuh pulth bagian
cahaya tabir."

Namun   Ibrahin   yang   tercantum   dalam   sa#ad-nya   adalch

periwayat yang lemah.

Abd  bin  Hunaid  juga  menukil  dari  Ihimah  melalui  jalur
lainnya  yang  mengin8karan penglihatan  itu.  Secara umum,  itu bisa
dipadukan,  bahwa  mcksudnya  adalch  untuk  selaln  para  pen8huni
Sur8a.

Dia menukil dengan Sa»nd yang sAafu.A dari Mujahid, "Kata
nqazAI.raA artinya melihat pchala." Diriwayatkan juga dari Abu Shalih
serupa ini.

Ath-Thabari  mengemukckan  pefoedaan  riwayat,  dia berkata,
•Yang benar menurutku adalah riwayat yang kani krmukakan dari AI

Hasan AI Bashri dan Ikrinch, yaltu kapastian .melihat karena sesual
dengan hadits-hadits yang sAaAz.fr."

Sementara  itu  Ibnu  Abdil  Ban  sangat  menyangkal  riwayat

yang dinukil dari Mujchid, dia pun berkata, `1tu adalah riwayat yang
janggal.„

Sebatian  kalangan  Mu'tazilah .berpedoman  dengan  ini,  dan
bexpedoman  juga  dengan  sabda  Nabi  SAW  dalam  hadits  tentang

pertanyaan  Jibril  mengenal   Islam,   iman  dan  ihsan,   di   dalamnya
disebutkan,Sl:r,L3L€$61}€:£;€H'.0,S.61}€C±lJ#J&11a;6i(yai.f%engfa#
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menyenii,bah   Allah   seaham-akan   engkou   melihat-Nya.    Kalaxpun
engkou tidck dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia mdihatmuo.
Sebagian  mereka  mengatakan  bahwa  ini  mengisyaratkan  penafian

penglihatan.  I,alu ditanggapi, bahwa yang dinafikan adalch melihat-
Nya di  dunia.  Jika ada yang mengatckan bahwa ini mengisyaratkan
kemun8kinan melihat di akhirat, mcka ini sangat jauh.

Segolongan  ahli  kalam  termasuk  kelompok  As-Salimiyyah
dari   kalangan  penduduk  Bashrah  menyatakan,   bahwa  hadits   ini
berfungsi  sebagai  dalil  yang  menjelaskan  bahwa  orang-orang  kafir
akan melihat Allah pada Hari Kiamat berdasarkan keumuman makna
`bebumpa"    dan    keumuman    pesan    hadits.    Sebarian    mereka

mengatakan bahwa  sebarian  orang kafir melihat-Nya  dan  sebarian
tidak.  Mereka berdalil  dengan  hadits  Abu  Sa'id  yang  di  dalamnya
disebutkan  bahwa  orang-orang  kafir  bebatuhan  ke  dalam  neraka
ketika  dikatakan  kepada  mereka,  `Tidakkah  kalian  menolak."  I.alu

yang tersisa adalah orang-orang yang beriman, termasuk juga orang-
orang  yang  munafik,  Mereka  kemudian  melihat-Nya  tatkala  titian

j embatan dibentangkan, dan mcaeka mengikihi-Nya. Kenudian sedap
orang  dari  mereka  diberikan  cahayanya,  1alu  cahaya  orangrorang
munafik pedan.

Mereka   menjawab   tentang   fiman-Nya   dalam   surah   AI
Muthaffifiinayat15,bj!TJiiij'}3i}{i+{3b3i{J';(Sesw#ggndny¢mereha

pada hari itu benar-benar terhalang dari  [melihat]  Tuhan merekdD,
bahwa  ini  adalah  setelch  mereka  masuk  surga.  Namun  ini  ndalah
argunenyangtertolak,karenasetelahayatinidisebutkan,`J'`=al`*!;+:

qusi` (Kemudian, sesungguhnya meteka benar-benar masuk nerakdy.
Dengan  demikian  ini  menunjukkan bchwa keterhalangan itu tep.adi
sebelum  itu.  Sebagian  mereka  menjawch  bahwa  keterhalangan  itu
teljadi saat padamnya caliaya, dan tampaknya Allah bagi orangrorang
beriman  serta  lairmya  yang  Allah  masukkan  ke  dalam  golongan
mereka tidak berarti  seeara umum mencakup mereka.  Karena Allah
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1ebih mengetchui tentang mereka, maka Allah memberi kenikmatan
bagi  orang-orang  beriman  dengan  melihat-Nya,  sedan8kan  orang-
orang  munafik  tidck,  sebagaimana  halnya  mereka  terhalang  untuk
bersujud.

AI Baihaqi berkata, "Segi pendalilan dari ayat ini, bahwa kata
5~U`bermaknasenang.Sedan8kankata:#LJmenurutbahasaArab

mengandung  empat  makna,  yaitu:  (a)  memikirkan  dan  mengambil

pelajaran,sapertifimanAllchdalamsurchAIGhaasyiyahayat17,Ofi
•:;£]± ';Jg  J!wi J\.'® fj±:4 (Maha apakch mereka tidck menaperhalikan

unta  bagaimana  dia  diciptatryn).,  Q)  menT+,i,  Sepch  fi:rmarINya
dalan surah Yaasiin ayat 49, 6'.L+tJ :d*=T=p .Y! '.i;a:€ 6 (A4erefa f!.d¢fr

me7!#nggr meJaz.HkeH safw ferz.ako# s¢/.a); (c) mengasihi dan memb9ri
rahmat,  seperti  firman-Nya  dalam  surch  Aali  `inraan  ayat  77,   Yj
°+SJ\.,':ri±i'Y)^th\'++;1Z±(DanAllahtidakahanberhata-katadengan

mereka dan tidak akan melihat kepada merekdy., dan (dD "ctlhal atan
memandang,  saperti  firman-Nya  dalan  surah  Mulanmad  ayat  20,
+:rl]`'±ri*=:':±3=3\'fa':±}9\.,'Oi:S:i(Memandangkepadamusaperti

pandanganorangyangpingsankarenatakutmat{D.
Tiga makna pertama bukan yang dimaksud. Alasannya, yang

pertana, karena akhirat bukanlch negeri untuk menyimpulkan. Yang
kedua,   Earena   menanti   adalah   sesuatu   yang   menjenukan   dan
menjenuhkan,   sedan8kan   ayat   ini   bemada   menggembirakan   dan
menyangkan, dan para pengivmi surga tidak clan menunggu sesuatu.
Sebab bila terdetik sesuatu yang mereka inginkan, maka hal tersebut
}angsung  mendatanginya.   Sedangkan  yang  ketiga,  jelas   ini  tidak
mungkin,    karena    makhluk    tidak    berbelas    kasihan    terhadap
Penciptanya.  Jadi,  yang  tersisa  hanya  makna  yang  keempat,  yaitu
melihat atau. memandang.

Selain  itu,   apabila  kata  melihat   atau  memandang  dipadu
dengan wajch, maka ini terkait dengan mata yang ada di wajch. hilah
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yang menyebabkan penggunakan partikel i./aa a[apeda), saperti dalam
firman-Nya, aL-j! 6j;a;i (mema#dr»g thpadrmw). Setelah dipastikan

bahwakata:i?u`d'isinibemaknamelihat,makapendapatorangyang

menyatakan bahwa ma]ma :i?\-EEJ` ini adalah melihat pahala Tuhannya

tidak bisa diterima, karena asalnya tidak ada perkiaraan. Di sampang
itu,  ini juga  dibatasi  dengan  konotasi  ayat  "bari  orang-orang yang
beriman,"  berdasarkan  ayat  lainnya  yang  konotasinya  `foagi  orang-
orang  kafir,"  bahwa  mereka  terhalangi  dari  Tuhan  mereka,   dan

pembatasannya dengan Hari Kiamat di kedua ayat ini mengisyaratlran
bahwa penglihatan tersebut hanya bagi orang-orang beriman di akhirat
kelak, bukannya di dunia."

Abu  AI  Abbas  As-Sarraj  menukil  riwayat  dalam  kitab  4f-
rarz.Aft, dari AI Hasan bin Abdul Aziz AI Jarawi, salah scorang guru
Imani Bukhari: Aku mendengar Amr bin Abi Salamah berkata, "Aku
mendengar Malik bin Anas, bahwa dikatakan kapadenya, `Wahai Abu
Abdillah, tentang fiman AIIah dalam surah AI Qiyaanah 22,  l-rill j!
•.{#6 (Kepada Tuharmyalah mereka melihat. ') AID o"groirm8 yaus

mengatakan  bahwa maksudnya adalah  melihat kepada pahala-Nya'.
Dia  menjawab,  `Mereka  berdusta,  1alu  bagaimana  mereka  firman
AIlah dalam surch AI Muthaffifiin ayat 15,  j[[+;}Z +--i;;3 :rJ *f; sir
'OriSb:1  (Sekali-kdi  tidak,  sesunggu,hnya  mereka  pada  hart  itu

benar-benar terhalang dari [melthat] Tuhan merehiif .

Kemudian dilihat dari segi penglihatan, setiap yang ada maka
dapat dilihat. Ini secara umum, jika tidak maka si fat-sifat Yang Maha
Pencipta tidak bisa diqiyaskan kepada si fat-sifat para makhluk. Dalil-
dalil san'iyyat mengenal ini sangat jelas,  yakni  itu hanya teljadi di
akhirat bagi orang-orang berinan, dan tidak termasuk selaln mereka.
Kondisi ini tidak teljadi di dunia, kecuali mengenai apa yang dialami
oleh Nabi kita SAW, di samping apa yang mereka sebutkan mengqual

perbedaan  antara  dunia  dan  akhirat,  yalmi  bahwa  penglihatan  para
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penghul  dunia  adalah  fana.  Sedangkan  penglihatan para penchuni
alchirat  adalah  tetap.  Namun  pengkhususan  ini  tidak  men8halangi

penetapanteljadinyahalitu.MayoritaskalanganMu'tazilahmenolck
kemungkinan tejadinya penglihatan itu. Mereka beralasan bahwa di
antarasyaratyangterlihatadalahberadadisatuarah,sedangkanAllch
Mcha Suci dari berada di  suatu arch, dan mereka sependapat bahwa
Allah dapat melihat para hanba-Nya,  dan Dia Mcha Melihat bukan
dari suatu arah."

Mereka  yang menetapkan tejadinya penglihatan itu berbeda

pendapat  mengenal  maknanya.  Satu  golongan  berkata,  "Bagi  yang
melihat   tercapailah  ilmu  yang   dengamya  dia  mengetahui   Allah
denganpenglihatanmatasebagaimanahal-hallalnyangdapatdilihat."
hisesualdengansabdaNabiSAWdalanhaditsbabini,'jff`'o.j}'tir

(seb¢grz.mc!»¢haJz.a»meJz.Aafb"fo#).HanyasajaAllchMahaSucidari
arch dan bagalmana.  ini  adalch perkara yang tidak dapat dijan8kau
oleh ilmu."

Sebagian laimya mengatakan, bahwa yang dimcksud dengan
melihat di sini adalah mengetchui. Sebagian mereka mengun8kapkan,
bchwaituteriadidalankondisimanusiamenisbatkamyakapadadiri-
Nyayangkhususdenganpenisbatanpenglihatankeprdahal-halyang
dapat dilihat.

Sctiagian lainnya berkata, "Melihathya orang beriman kapada
Allah  adalah  Oentuk  pengun8kapan  dan  iinu,  hanya  saja  itu  lebih
sempunadanlebihjelasdaripadailmu."

Pendapat   ini   lebih   mendekati   kebenaran   daripada   yang

pertana.
Pendapatperianaditanggapi,bahwasaatitubukanmempckan

pen8khususan  sebagian  tanpa  sebadan  laimyfty  karena  ilmu  tidak
berbeda.  Ibnu  At-Tin  berkata,  `qfata  ar-m`y"  ®englihatan)  itu
bermakna mengetahui yang memerlukan  dua objek.  Misalnya linda
berkata,   ra`¢{.~  Zaz.dcln  /a!g!.I.fran   (aku  melihat  Zald  seorang  yang
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faqih), artinya aku mengetahuinya denrikian. Dan jika Anda berkata,
ra `az+« 2haz.dan  m#utha/I.ga»  (aku melihat Zaid beran8kat),  maka ini
hanya  difahami  sebagal  penglihatan  mata.  Hal  ini  dikuathan  oleh
redaksi di dalan hadits ini, u`fe *rj b}:a. *'; (Ses«»ggzfAnya ha/I.a»

a:ken mdi:hat Tuhan kalian dengan mate kepalaty. SctoalD "efnyedckan
matapadakatamelihattidakmengandungmaknamengetahui."

Ibnu  Baththal  berkata,  "Ahlus  surmah  dan  mayoritas  para
imam berpendapat bisa melihat Allah di akhirat, senentara golongan
Khawarij,   Mu'tazilah   den   sebatian   Murii`ah   tidak   belpendapat
demikian.  Mereka  berpedoman  bahwa  melihat  menyebabkan  yang
dilihat sebagai sesuatu yang mztAdats (ada permulaannya) dan berada
di   suatu   tempat.   Mereka   menakwilkan   kata   »aaeAz+aA   dengan
moufq[zAz+tzA   (menanti).   hi  tentunya  salah  kalena  kata  ini  tidak
mqla 'adaJz. (membutuhkan objek) dengan partikel I.had."

Kemudian    dia    menyebutkan    sebagainana    yang    telah
dikenukakan tadi, lalu dia berkata, "Alasan yang mereka kenukakan
itu tidck benar karena dalilrdalil menyatalran bahwa Allah itu ada, dan
melihat yang terkait dengan yang dilihat saperti halnya inengetahul
yang   terkait    dengan   hal    yang    diketahui.    Karena   keterkaitan
mengetahui  dengan  yang  diketahui  tidck  menyebabkan  Azfd#ts-nya

yang diketahui, maka demikian juga yang dilihat. Selaln itu, mereka
belpatohan dengan fiman Allah dalan surah AI An'aan ayat 103,  i
')):aJSti '11 ;1± ¢Dia tidck dapat dicapai olch penglthatan matan dan

fiman-NyadalamsurahAIA'raafayat143,d;l}'J'(Kam%sefa/I.-faJI.

tdysanggapuntukmelihat-Kuo.

Jawaban pertana, Allah tidak dapat dilihat oleh mata di dunia.
hi berdasarkan pemaduan dalilnya, dan penafian penglihatan itu tidak
berarii menafikan penglihatan karena mungkin untuk melihat sesuatu
tidck secara keselunihan. Jawaban kedua, yang dimaksud dengan  :r--i

i;i(Kanusekali-kalitaksanggxpuntukmelihat-KuDedalfuchsowckrfui
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berada  di  dunia.  hi  juga  berdasarkan  penggabungan  dalil-dalilnya.
Selain itu, karena menafikan sesuatu tidak berarti memustahilkannya
sebab   ada   hadits-hadits   yang   valid.   Kaum   muslimin   pun   telah
menerimanya   dari   sejak   zaman  para   sahabat   dan  tabiin,   hingga
akhimya  muncul  pengingkaran  dan  penyelisihan  terhadap  generasi
salaf."

AI Qurthubi berkata, "Orang-orang yang menafikan anugerah
melihat Allah mengemukckan sejunlah syarat logika,  seperti bentuk

yang khusus,  saling berhadapan,  adanya cahaya (yang memantulkan
sehingga   menampckkan   obyek),   tidck   adanya  unsur  penghalang,
seperti jarak yang jauh, tabir penchalang dan sebagainya.  Sedan8kan
Ahlus  sunnah  tidak  mensyaratkan  apa  pun  dalan  hal  ini  kecuali
adanya yang dilihat.  Selain itu, penglihatan tersebut diciptckan Allah
bagi yang melihat, sehingga dengannya dapat melihat apa yang dilihat
dan disertai dengan kondisi-kondisi yang bisa berubah."

Pada bab  ini  inan  Bukhari  mengemukakan  sebelas  hadits,

yaitu:

Perf8ma,   hadits    Jaridah.   Dia   mengemckakannya   secara

panjanglebardansecararingkasdaritigajalur.
';;;ie$3`drlj±':S\'J±¢}±&(Ketikakamisedangdnduk

dl. 4adrpa# Ivaibl. SL4ry). Dalam riwayat Jarir dari lsmail dalam tafsir
swhQaafdisebutkandenganredaksi,&1j:p}`]*3€:&`Ljkd
';i;riSS(KetihakamisedangdndukbersamaRasulullchSAVpada

suatu malam®.

jL--jl i-i;i  (A4ir/am  bz*/a»  prrmoma).  Dalan  riwayat  Ishaq

disebutkan, 6:;ij irji iij' (Afu/am *eempaf beJas). Sedan8kan dalan

riwayat laimya disebutkan redaksi yang meneran9kannya,  Lie ip
'JJ;;LJ.lilj;}'+3±i>&`j>&1'J*3(P¢das«afwma/¢mbz//a#

purn;rna Rasulullah SAW kelur iepada kami lalu bersabdao. Din
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pemadun  keduanya  dapat  disimpulkap  bahwa  ucapan  beliau  itu
setelah mereka duduk di hadapan beliau.

•Lib 'd.i:;; .;Z}±, Qsesungguhnya halian ahan melihat Tuhan

keJz.a#).  Dalam  riwayat  Abdullah  bin  Nunair,  Abu  Salanch  dan
Walri' dari Ismail yang diriwayatkan olch Muslim disebutkan,  *f!
'®.fj.;+;;)j3'Of;;}Z-usesungguhnyakalianakandihadapkankapeda

Tuhan  halian.  maha  kalian  melihat-Nyaty.  Seal:edaraL ddrarn rivayat
Abu Syihab disebutkan, L`e Lirj '0);=. iz;f; (Sesw#ggwft#yfl ha/I.c#

ahan melihat  Tuhan halian dengan ri'Iata kepalaly. Doniki:an redcks;i
Abu Syihal> meriwayatkarmya secara rin8kas hanya sampai bagian ini.
Sedan8kan dalam riwayat AI Mustamli di bagian awalnya disebutkan,'JLj; ju.I ;i;)' *J ±i; a` jS &` 'JjL3 `={> a± (Pada szfaf« mo/am

bulanpurmamRasulullahSAWkelunrkepadakanilalubersabdao.

AI  Ism.aili  menukil  dari jalur Khalaf bin Hisyan,  dari  Abu
Hisyan  saperli  riwayat  mayoritas,  dan  dari  jalur  Muhammad  bin
Ziyad AI Baladi, dari Abu Syihab secara panjang lebar. Nana Abu
Svihal  ini  adalah Abd Ralbbih bin Nafi'  AI  Hannath.  Nana orang
yang   meriwayatkan   darinya   adalch   Ashim   bin   Yusuf,   seorang
penjalt.

Ath-Thabari  berkata,  "Abu  S)rihab  meriwayatkan  sendirian
dari Ismail bin Abu Khalid dengan menggunakan redaksi, U`e, nanun

diahafichyangkredibelyangtemasukkalangantsz-gaA."

Syaikhul Islam AI Harawi dalan kitab [4/ Fa7"g mengatakan,
bchwa  Zald  bin  Abi  Unaisal  juga  meriwayatlrannya  dari  lsmail
dengan   redaksi   ini,   dan   lebih   dari   enan   puluh   orang   yang
meriwayatkannya dari Ismail dengan redaksi saperti yang pertama.

'ifSwl '¥  (Kalian  tidck ahan terhalang). Denikian rivayat

mayoritas. Ada juga riwayat-riwayat lainnya yang telah dikemukakan

pada bab  asA-sAz+aa fA  adalch jembatan  Jchanan  pada pembahasan
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tentang kelembutan hati.

AI Baihaqi berkata, "Aku mendengar Syaikh inam Abu Ath-
Thayvib    Sahal   bin   Muhammad   Ash-Shu'luki   mengatckan   saat
mendiktekarmya, S+;j3 g+ '®;\:ZaJ a, malmanya adalch kalian tidck

berkunpul  di  satu  sisi  untuk  melihatnya,  dan  sebagian kalian tidak
berkerunun  dengan  sebagian  laimya.  sedanBkan  maknanya  dengan
huruf  fcz`  juga  demikian.  Asalnya  adalch  kalian  tidalk  berkerumun
dalam melihatnya dengan bergerombol di satu sisi. Sedangkan redaksi
tanpa  f¢s);dz.d  dari  kata  czdfo-dfoaz.in,  artinya  adalah kalian tidck  clan
terhalangi  dengan penglihatan  sebagian kalian, kalian dapat melihat-
Nya  dari   semua  arch  kalian,   dan  Dia  Maha  Suci   dari   arah.   Ia
diserupakan  dengan  bulan  yang  terlihat  bukan  berarti  penyerupaan
tentang  terlihatnya  sesuatu  yang  terlihat,  Maha  Suci  Allah  dari  hal
itu."

jredk¢, hadits Abu Hurairah,  ¢?j cS}` Jf tat 'J*3 u: : `}'6 }ai 6i

:ip'69j.jji:jj'*.id653cl±ir:*j9S&`j£}i'j*3'iai9¥9.iii{
g-+Gil qJ~j3 if' uj=ill i 'oJ3fa± JS :'J6 .&1 'JJL3 b: 'Y  (Bafrwa  orang-

orang berkata, ``Waha Rasulullah. apakch kwi akan melihat Tuham
kami pada irari Kiamat? " Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian
terhalang   dalam   melihat   bulan  peda  malan   bulan  purnama?"
Mereha mdyowab, "Tidck, wahai Rasulullah. " Bdiou bertanya lagi,
``Apakah   kalian   terhalang   dalo[m   melihat   matahari   yang   tidak

ferha/¢mg¢!.   o/ch   awcr#? ')   Penjelasannya  telah  dipaparkan   secara

ganblang pada pembchasan tentang kelembutan hati. Yang dimaksud
di sini adalah redcksi, 6lJf \=;rj ;4 `;i (Kejz.ha rwfoa# b.f¢ drfa#g,

maha kita mengenal-Nydy.

Dalam riwayat Abu Dzar dari AI Khusymihani  dicantumkan
dengan ledcksi, \|:S& rf5\± (Ketika [Tuhan kita] mendatangi kitaty, hi

perlu dicemati. Disebutkan juga dalam redaksinya, 3±; i; 'J3i (ya»g

perfam¢   ha/I.  me/ewafz.).   Dalam  riwayat  AI  Mustanli   disebutkan
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denganredaks,i,;pi+:(Da!fajcg).Kemudianredaksi,'dJjq+i;.'j(Da#

rwfaa##ys   memberz.).   Sementara   dalan   riwayat   AI   Kusymihani
dicantunkan   dengan   redaksi,   &l qJirj   (Dan   j4Jhafe   memberz.).

Kemudian redcksi,  ;i+i a L3 gi  (Wafrar.  rwfta#fu, ja#gr#/¢fa  afu

men/.adz.). Dalam riwayat AI Mustamli disebutkan dengan redaksi,   'Y

J`jJi  (Ja#gr#  sa"paz.  aha  men/.adl.).  Keterangan  tentang  ini  dan
lairmya telah dipaparkan dalan penjelasan hadits ini.

jKcfz.gr[,  hadits  Abu  Sa'id  yang  senakna  dengan hadits  Abu
Hurairch yang panj ang. Penj elasannya juga telch dipaparkan di sana.

°{givff'g-S]Iff'+IedT)(Parapenyembahtuhan-twhanbersama

fwfia#-fufra#  i#erefa).  Dalam  riwayat  AI  Kas)mihani  dicantumkan
denganredaksi,#';(fzfAanmend).

\i (Apa yang menyebabkan kalian menetap). ELaifa

yap./I.SZJ  diambil  dari  kata  a/ /.#/was,  yang  artinya  tidak  beran9kat.
DalamriwayatAIKasymihanidicantumkandenganredaksi,;i:.`+£e

(J4pr  yang  menaAa»  ha/z.a»),  artinya  menghalanS  atau  mencegah
kalian.

-o,')+S^st`.(Sfe(LaluAllahmendatangimerekadalamrupady.

Ibnu Qutaibah berdalil bahwa Allah mempunyai rupa tapi tidak seperti
rupa-rupa yang lain, sebagainana halnya bahwa Allah adalah sesuatu
yang tidak saperti sesuatu-sesuatu yang lain.

Ibnu   Baththal   berkata,   `Kaum   M"/.assz.inch   berpedoman
dengan  ini  ketika menetapkan bchwa Allah meniliki  rxpa,  tapi  itu
bukan   dalil   bad   meneka   dalam   hal   ini.   Karena   kemungkinan
maknapya adalah tanda yang Allah tempatkan pada mereka sebagal

petunjuk  untuk  in,engenali-Nya,  sebagainana  halnya  petunjuk  dan
tanda juga  disebut  sft#r¢ft  (rupa  atau  bentuk).  Contohnya,  sftwrafw
foadz.I.ts!.ha  hadzaa  @entuk  perkataanmu  demikian),  sA#ma[f#  a/  c}mr!.
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hadzcza   ®entuk   perkaranya   demikian),   sedangkan   perkataan   dan

perkara tidck memiliki bentck atau rupa secara hakiki."

Yang lain menyatckan bahwa mungkin yang dimaksud dengan
rupa atau bentck di sini adalch si fat. hilch pendapat yang dipilih oleh
AI Baihaqi.

Ibnu   At-Tin   menukil   bahwa   maknanya   adalah   bentuk
keyakinan.   Sementara  AI  Khaththabi  menyatakan  bahwa  mun9kin
redaksi ini termasuk kategori yang rfumit dicema, karena sebelumnya
disebutkan  tentang  matahari,  bulan  dan  para  tha8hut.   Penjelasan
tentang ini telah dipaparkan di sana,  demikian juga tentang kalimat,
':±JJ.'.3fi(Kamiberlindungkepada-Muly.

Yanglainmengatckantentangredaksi,LI+`j;iiplfil!3j:4)`e

(Da[/¢"  rwpcz );¢ng mereha fre#a!0, "Mun8kin ini mengisyaratkan apa
yang  telah  mereka  ketahui  ketika  Allah  mengeluarkan  anck  cucu
Adam dari tulang sumsumnya, kemudian Allah membuat mereka lupa
akan  hal  itu  sewakth  di  dunia.  Mun9kin  juga  membuat  mereka
kembali ingat clan hal itu di akhirat."

'osf q) Sfr) rf5S (Maka ketika kami melihat Tuhan karmi, hand

¢ha#  menge#a/I.-Ivya).  Ibnu Baththal  mengatakan  dari  AI  Muhallab,
"AIlah mengutus malaikat kapada mereka untuk menguji keyakinan

mereka mengenai si fat-si fat Tuhan yang tidak ada sesuatu yang serupa
dengan-Nya. Maka ketika dikatakan kapnda mereka, *rj l`i (Afu/¢A

rwA¢# ha/I.a#), mereka menyan8kal-Nya, karena mereka melihat tanda
makhluk pada-Nya. Jadi kalimat, aL3P 6rj G:i3 I;i (Maha *ef].Aa kemz.

melihat  Tuhan  kami.  hami  akan  mengenali-Nydy rndks:ndnyal aiddrch
bila  tampck  bagi  kami  dalan  kepemilikan  yang  tidck  layalc  unfuk

yang   lain,   dan   dalam   keagungan   yang   tidak   menyerupai   suatu
makhluk pun, maka saat itulch mereka berkata, Ill-£tj a:L'i (E»ghaw/¢A

Tuhan kam{D."
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Dia berkata, "Adapun redaksi,  .14`jjij iJie i=:i{3
'6\LJ\ ..'®|j± ("Adakah suatu tanda di antara kalian dan Dia yang

fucz/I.a# he#cz/.? " A4lerckcl pw# me#/.aw¢b,  "Be/is. ") Mun8kin Allah telah
memberitahukan   kepada   mereka   melalui   lisan   para   utusan   dari
kalangan  malaikat  atau  dari  kalangan para nabi,  bahwa Allah telali
menetapkan suatu tanda yang jelas bagi mereka, yaitu betis.  Karena
itulch Allah mengrji mereka dengan mendatangkan yang mengatakan
kepada  mereka,  +rj lJi  (4fa./¢A  rwft¢#  ha/I.a#).  Itulah    yang

diisyaratkan oleh firman Allah dalam surah Ibraahiim ayat 27,  &1 tj;

i+h\ Jfi-. \ilt\ 'a±fu (Allah menegwhkan [iman] orang-qrang yang
berz."a# de#gr# wcapa# );a7Ig fegr¢A ztw). Walaupun ayat ini mengenai
adzab kubur, tapi tidak menutup kemun9kinan bahwa ayat ini berlaku

pada hari penghimpunan juga. Tentang betis, diriivayatkan dari Ibnu
Abbas mengenai fiman-Nya dalani surah AI Qalan ayat 42,  'Lj2if i}£

e\[[[L [j (Pa[da Aarz. befit dz.sz.#gkyha»), dia berkata, `Dilapaskan dari

berathya perkara'.  Orang  Arab  biasa mengatakan,  gaa7»af  a/ Aarb%
a/acz as-saczg artinya kondisi perang itu sangat berat.

Diriwayatkan     dari     Abu     Musa     AI     Asy'ari     tentang

penafsirannya, `Disingkapkan cahaya agung' ."

Ibnu     Faurak     berkata,     "Diperbaharuinya     faldah     dan
kelembutan."

AI  Muhallab  berkata,  "Penyin8kapan betis bari  orang-orang
beriman adalah rahmat bagi mereka dan siksaan bagi yang lain."

AI  Khaththabi  berkata,  "Banyak  para  syai]ch  yang  enggan
membicarakan terlalu jauh tentang makna as-soag ®etis). Sedan8kan
makna    perkataan    Ibnu    Abbas,    bahwa    Allah    menyin8kapkan
kekuasaan-Nya yang dengannya tampaklah kedahsyatan. "

AI Baihaqi  mertyandarkan zzfsar tersebut kapada lbnu Abbas
dengan dua sa»czd yang keduanya dari Hasan, dengan tambahan, "Jika
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ada  sesuatu  dari  AI  Qur`an  yang  tersembunvi  bagi  kalian,  mcka
telurusinya     sya'ir."     Lalu    dia    menyebutkan    un8kapan    yang
diisyaratkannya itu, AI Khaththabi bersenandung tentang penggunaan
kata as-soag untuk perkara yang berat, q!lJ Li .riii Ore }£:,. j (Pada

suatu tahun yang menampakkan kerumitannya).

AI  Baihaqi  menukil  dari jalur lainnya yang sAaAz.A  dari  Ibnu
Abbas, dia berkata, "Mcksudnya, pada Hari Kiamat."

AI   Khaththabi   berkata,   ``Kadang   maksud   penggunaannya
adalch diri."

+;i 3;+i ij* 1;:+; \a:; tji.Jj :aiil3 ;t'j A :I::+i '®6 ;; i;i3
(..J3.r) (Dan tinggallah orang yang dulu slyud karena riya` dan sum'ah

[ingin   mendapat   pujian],   lalu   be:rmscha   untuk   slyud,   namun
punggungnya  malah  lurus   [tidak  dapat  slyud]).  Iamalnddin bin
Hisyam menyebutkan dalan kitab ,4/ MzfgA»z., bahwa dalam riwayat
Imam Bukhari pada bagian ini disebutkan dengan kata \=r saja dan

tidak ada kata li:.JJ setelahnya. Setelch mengemukakan pandangan

dari ulana Kufch, dia berkata, "Sesungguhnya huruf fez. selalu dibaca

/&fAaA.   Nanun   ini   tertolak   oleh   perkataan   mereka   yang   biasa
mengatckan    hal.maA%    ®agaimana)    sebagaimana   halnya   mereka
mengatakan /z.maA (mengapa).

Mereka  menjawab  bchwa  perkiraannya  adalah  agar  en8kau
melakukan  apa.  Pemalmaan ini  menyebabkan mereka harus banyck
membuat   kata,   mengalihkan   makna   kata   tanya   dari   statusnya,
membuang a/zJ-nya untuk selain /.err, membuang kata kelja mausA"A
dengan  mebiarkan  amz./-nya  dalan  posisi   dibaca /¢fAaA,  padahal
semua  itu  tidck  tapat.  Memang  dalan  kitab  S*aAz.A  BefkAarz.  dalan
tafsir fiman Allah dalan surah AI Qiyaamali ayat 22, :i?U` ,+3i}£ 6;3

(Waf ch-wajch   [orang-orang  mkndp]   pads  hari  itu  ?erseri-serID
disebutkan: 1;i-J£ \---ig €i {11E,+13 \is a;gi 3ji;i \ig :rji.i;i (£a/" dz.a
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berusaha  agar  dapat  bersujud  namun  punggungnya  malah  tetap
Jw7us. M¢rfudnya,I ag¢r drpaf ber"jwd).  Redaksi ini  sangat janggal
dan tidak mun9kin diqiyaskan."

Tampaknya,  dia  menemukan  naskah  (salinan)  yang  memuat
redcksi ini, nanun sebenamya redaksi itu dicantumkan dalan semua
salinan  (naskah),   bahkan  Ibnu  Baththal  menyebutkannya  dengan
redaksi, `:ti:JJ ;+ (¢grr drpaf berswjw® tanpa lJ. Perkataan fonu
Hisyan   mengesankan,   bahwa   inan   Bukhari   mengemukakannya
dalam  bagian  tafsir,  padahal  sebenamya  tidak  demikian,  tapi  dia
hanya mengemukakannya di sini.

{J+() 6S '.';jdb '>j6 (Namun punggungnya malah lunLs [tidak

drprf  sw/.#d/).   Ibnu  Baththal  berkata   "hi   dijadikan   dalil   oleh
segolongan orang dari kalangan Asy'ariyah yang membolehkan faA/z/

®embebanan) sesuatu yang tidak mampu dicmban. Selaln itu, mereka
juga   berdalil    dengan    kisah    Abu    Lchab,    dan    bahwa    Allah
membebaninya   untuk   beriman   kapadanya,   padchal   Allah   telch
mengetchui  bchwa  dia  akan  meninggal  dalan  keadaan  kafir,  serta
clan masuk api neraka yang menyala-nyala. Sementara para ahli fikih
tidck  membolehkan  itu  berdasarkan  fiman  AIlah  dalan  surah  AI
Baqarah ayat 286, \€ilJ3 b! \:I;` &1 :+1<:; 'Y (A//aA fz.dak membeba»z.

seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannyao.

Para ulana men].awab  tentang  sujud  yang dincksud,  bahwa
mereka   diseru   kapadanya   sebagai   pembungkam,   karena   mereka
memasukkan diri ke dalan golongan orang-orang beriman yang biasa
bersujud sewalctu di  dunia,  lalu mereka diseru bersama orang-orang
beriman   untck  bersujud,   namun   mereka   tidak   mampu.   Dengan
demikian Allah menampakkan kemunafikan mereka dan menghinakan
mereka.  Contoh pembun8kanan lairmya  adalch  apa yang dikatakan
kepadamerekasetelahitudalamsurahAIHadiidayatl3,+;13JljirJ}

()i \;*16 (Kem.balilch harm ke belahang dan carilch sendiri cahaya
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/w#fwfrow/).  Dalan  ayat  ini  tidak  terkandung  fa#i/ ®embebanan)
yang  tidck  disanggupi,  tapi  lepih  sebagai  menampakkan  kehinaan
mereka.  Contoh  lairmya,  orang  yang  dibebani  untuk  mengikat  biji

gandun   (sebagaimana   disebutkan   dalan   hadits   lairmya)   untuk
pen8hinaan dan hukunan."

Dia  tidck  menyinggung  tentang  kisah  Abu  Lchab,  padahal
sebagian  mereka  menyatckan,  bahwa  masalch  pembebanan  sesuatu

yang  tidak  disanggupi  tidck  akan  teljadi  kecuali  dengan  keimanan
saja.

•-alf +-a±i:if e 'J\| (Beliau bersabda,  "Pelunouran licin yang

meHgge/I.#cz.rham')Maksudnya,tempatyangmenggelincirkan.Dalam

:ewnagy:tr::uck:,z;L=TjL]=.##,i,pfffa£,:a+#£;:u#=
Dahdha  artinya  ketergelinciran.  Llyadhadhau  artirrya  agar  or?mg

yang menitinya tergelincir karena haki tidck dapat tetap_!e:g_a.n kuat
da# frofrofa). hi telch dipaparkan dalam tafsir surch AI Kahfi beserta

penjelasanya.
I:i;;Ii:') ':+±\i±+ gis (Di atasrrya terdapat kait I oesi yang

benghok   pada   bagian   atasnya]    dan   drri   lrasar   yang   lebar).
Penjelasarmyatelahdipaparkanjugasebelumnya.

:<==3 (yang berdwJ.I. mz.rz.ng). Penulis kitab j4f-rafadzz.a dan

lairmya berkata, `Kata aJ faasflha artinya tanaman yang berbuah kasar

yang sering menyangivt pada bulu-bulu domba. Kemun8kinan dibuat
yang   serupa   itu   dari   bahan  besi   yang  merupakan  perlen8kapan
perang.„

`;-[[[*£i;;  (£ehar).  Demikian  redaksi  yang  disebutkan  dalan

riwayat    mayoritas.    Sedan8kan   dalan   riwayat   AI   Kusymihani
dicantunkandenganredcksi,`i-Jii£]2.Sebarianlaimyameriwayatkan

seperti redaksi pertama hanya saja dengan mendahulukan huruf A¢ `
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daripada  huruf fria `.  Redaksi  pertama  adalah  redaksi  yang  dikenal
dalam bchasa Arab, yaitu yang lebar lati lapang. Contohnya, /aJf*afaa
a/ g#rsAcf artinya menthamparkannya dan membentangkannya.

i--je3> :+i-(D"rz.  membenfa»g).   Sebagian  periwayat

mencantumkannyadenganredaksi,;\Z:ii,dalanbentukfasAgAz.r.

Catatan
• Saya membaca dalan kitab  rangz.A j4z-Zarharyz., bahwa pada

bagian  ini  dalan  hadits  Abu  Sa'id,  setelch  menyebutkan  tentang
syafaat para nabi disebutkan,   P' * ?€1 J! £±j ttj>\i±i :={;; :&1 'Jj:g

(j±.Ji34 (Lalu Allah berfur'man, "Yang tinggal adalah syafaat-Ku."

Lalu   Allah   mengeluarkan   orang  yang   tidak  pernah   melaku:ken
frebaz.fu#    gama    seha/I.    darz.    #er¢ha).    Sebagian   kalangan   yang
berpedoman  dengan  hal  ini  ketika mengemukakan pendapat  bahwa
mun8kin  saja  orang-orang  di  luar  kaum  beriman  dikeluarkan  dari
neraka. Tapi pandangan ini disan8kal dengan dua alasan, yaitu:

a.         Tambahan  ini  lemah,  karena  sa»ad-nya  tidak  bersanbung
sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Haq dalan kitab .4/
Jcon, .

b.         Yang  dimaksud  dengan  kebaikan  yang  dinafikan  itu  adalah
selebihnya   dari   pokok   pengakuan   dengan   dua   syahadat
sebagimana yang ditunjukkan oleh hndits-hadits lainnya.

Bagian pertana keliru, karena sa»ad riwayat itu bersanbung.
Sedangkan penisbatannya kapada Abdul Haq adalch lebih salch lad,
sebab dia tidak mengatckan demikian kecuali mengenai jalur lairmya

yangmencantumkanredcksi,j;>irJSP};]\i:fgjid6d#`jij>i
(Kehaarkan  orang yang  di  dalan  hatinya  terdapat  kebaikan walou
Acz»ys sebesar bz/.z. .sawz.), dia berkata, "RIwayat ini tidak bersanbung."
Lalu ketika mengemukakan hadits Abu Sa'id yang terdapat dalan bab

FATHUL BAARI - 631



inL dia mqgrmck`ckannya dengan redaksi haam Bulchari dan tidck
meDgrndedELya     sebagai     riwayat     yang     tidak     bersanbung.
Seandainya dia mengatakan demikian tentu kani  mengomentarinya.
Sebch tidck ada keterputusan dalan Sa»ad-nya.

Selain   itu,   redaksi   Abu   Sa'id   di   sini   tidak   seperti   yang
dikemukakan oleh Az-Zarkasvi, karena di dalamnya disebutkan,  Jj£;i

I:)±-+=! .:I-i \-J13ii £±5 t¢¢.\Z=i t+f :3\±.j°l (£a/w T«Aa» ycz»g MaAa

Perkasa    berfi.rman,    "Tinggal    tersisa`   syafa'at-Ku."    Lalu    Dia
mengeluarkan  sejumlah  orang  yang  telah  gosong),  la.ha  di bai©an
akhimya  disebutkan,   #; igtj°l ;{i;i3i t*>}l ;\±:i £'Y3i :3±j.I iri 'Jjfg
'.;Li;±'Y)'.jg3\;3uMahaparapenghavisurgaberkata,"Mereha

itw  adalah  orang-orang  yang  dibebaskan  oleh  Tuhan  Yang  Maha
Pengasih. Allah memasulckan mereka kedalan surga tanpa anal yang
mereka lakukan dan tanpa kebaihan yang mereka perbuat. ') M:irmg)in
juga Az-Zarkasyi menyebutkannya dengan maknanya.

iKeempaf,  hadits  Anas  tentang  syafaat.  Penjelasannya  telah
dipaparkan  dalani  bab  "Si fat  Surga  dan Neraka"  pada pembahasan
tentang kelembutan hati.

•?L:A ckli ..+\i;£ 'ti 'c:l±: 'f a) (Haifjof bin Minhal berhata:

ffamma7» me»cerz.fafaa!7€ fepada hamz.). Deinikian redaksi dalam semua
riwayat kecuali dalani riwayat Abu Zaid AI Marwazi dari AI Farabri,
dia berkata: c\=> 6:1> (HaLfr.a/. me#cerz.Jaha# kepada hamz.). AI Ismaili

meriwayatkannya  secara  mausAef/  dari  jalur  lshaq  bin  forahim  dan
Abu Nu'ain dari jalur Muhammad bin Aslam Ath-Thusi, keduanya
bendAa:. ++i¢ 'ti 'c:G\> ck:}> (Hdyaj bin Minhal menceritakan kepada

kemz.) lalu dikemukakan haditsnya secara panjang lebar. Mereka juga
mengemukakan haditsnya secara len9kap kecuali An-Nasafi, dan dia
mengemukakannya  hingga:  g}+! &1 C:Lri>  (A//aA  me»czpfczha#m

dengr#  f¢#gr»-Nya),  kemudian  Lerkata  ::+.}-Jtjl ;riJ  (£cz/«  dz.&
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me#yezpwffa#  feadl.tsH)/a).  Dalam riwayat  Abu  Dzar dari  AI  Hamawi

jugamenyerupaiitu,hanyasajadiaberkata:S+u£!::+.*°1f;3(Da#
dia menyebutkan haditsnya secara panj ang lebar) sctctch redcksih,  S

(:J},'j+ lj+i  (Hi.#gg¢  mereha  meny¢derz.  i.£w).  AI  Kasymihani  pun

menukil riwayat serupa.

pb:,i+ bsL: (r!.g¢ *ebofao#gr#). Dalam riwayat AI Mustamli
disebutkandenganredaksi,,®\:+r6fro:(rz.grperfaf¢a!#).

!$3 S';is:f i e,]rf> a i) J3 'o.?'l=jfo (A]ou kemndian meminta izim
kapada  Tuhanku  di` Dar-Nya,  lalu  cku  diizinkan  kepada-Nydy.  AI
Khaththabi  berkata,  "hi  mengesankan  tempat,  padahal  Allah Maha
Suci  dari  tempat.   Sebenamya  malmanya  adalah  di  Dan-Nya  yang
dijadikannya untuk para wali-Nya (surga) yaitu Darussalaan (negeri

yang  danai).  Penisbatannya  kapada-nya  adalah  bentuk  penisbatan
pemuliaan,  seperti  halnya Baitullah a`umah Allah)  dan Haranullah
(Tanch Suci Allah)."

ira;>{--i :Jj-+i i*-i ::3\± `JLj (g8fadaA  berfafa,  "4fa.
mendengarnya  juga  berhata.   `Maka  aku  mengeluarkan  mereka.')
Hadits ini diriw`ayatkan secara mausAzf/ dengan sanad tersebut. Dalan
riwayat AI Kasymihani dicantumkan, 'Jj-if fa;J' a=?:.3 (Da» aha /.«gB

me#dengrm};a   berfufa).   Sementara   dalan   riwayat   AI   Mustamli
disebutkan, +a;fLj £}1J :Jjl£ afaJJ (Da# afu me#de#grrH)/a
berkata: Aku kemudian keluar, lalu aha mengel:uarkan merekdy.

Jre/I.rna, hadits Anas: *:}[[.|il j> J,¢ {3'+33 al I:}ii±' £ `jJ;p!

(Bersabarlch hingga kalian bdyumpa dengan Allah dan rasul-Nya.
harena sesungguhnya alou ber.ada di telagdy.

;±4}{iaaj?\:a;qij`;:)LJi(Mengr-rz.in"ft4sa»fepadrfa«m
Anshar,   lalu  beliau  mengumpulkan  mereka  di  kubarty.  Deniitiar\
redcksi  yang  dikemukakannya  secara  rin8kas.  inan  Muslim juga
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meriwayatkannya   dari   jalur '  ini,    dan    di   bagian    awalnya   dia
menyebutkan, 6jl;i J13Ji ir ;6i a dJ+3 j3 &1 ;ji tl' (Se/e/aft ,4//aA

menberikan kepada rasul-Nya berupa hatta suku Hawaziri). FLedall:sti
selanjutnya beralih kepada riwayat sebelumnya yang berasal dari jalur
yunus dari Az-zuhri, ui€:i ir lG? ea;; ;ill };i> &1 uL> &1 'J;3 ;jj£;

J,

(Mcka Rasulullah SAW pun mulct membagikan kepada orang-orang
g#rflz.s);).   Setelch   itu   dia  menyebutkan  haditsnya  tentang   celaan
mereka, di bagian akhimya disebutkan,   :J6 .\{j?3 &t JJL3 I: j{{ :lJ'd5

>3..al®ij>g!,¢t3'jL33&ii:,iijfij;;,6:L.,A±,:};itf*f'®ji==Laz;f,i

(Mereka  kemudian berkata,  ``Teutu, wahai  Rasulullah.  Kami rela."
Beliou  bersabda,  ``Karena  sesungguhaya  kalian  akan  menemukan
setelah ketiadaanha  egoisme , yang tinggi,  maha bersabarlch hingga
kalian berjunpa dengan Allah dan rasul-Nya, karena sesunggwhnya
aku berada di telaga. ')

Sebelumnya telah dikemukakan hadits dari jalur lainnya saat
menjelaskan judul perang Hunain dari hadits Abdullah bin Zald bin
Ashim yang lebih len8kap dari ini. Yang dimaksud di sini dari hadits
±ri aidalch ledaltsi, 'tij:;i) ^h\ \®:f u3 L? (Hingga halian berjumpa dengan

.4Jharfe da# Ras#/-IvycI). Karena ini adalah tinbahan yang tidak terdapat
dalamjalur-jalurlairmya.

Di  awal  pembchasan  tentang  fitnah  telch  dikemukakan  dari
riwayat Anas  dari Usaid bin Hudhair mengenai  suatu kisah yang di
dalamnya disebutkan, ++L< i lj;;p6 :i:i g}i; a):i:5 ("aha fe/aft
kalian  ckan  melihat  egoisme,  maka  bersabarlah  hingga  berjunpa
de7zgr»ha).   Imam   Bulchari   memberinya  judul   pada   pembahasan
tentang keutamaan kaum Anshar dengan judul bab sabda Nabi SAW,

iSilgivJ,JisSrf}a`"Bersabarlchhinggahalianberjunpa
denganha di telaga."

Ar-Raghib  berkata,  `Kata  a[/-/i.qa!a `  artinya  berhadapan  dan
berjumpa. Kata ini dibentuk dari /agz.};aAw, )/a!/goafaw. Digunakan juga
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untuk  malma pencapaian  dengan  perasaan  (merasakan)  dan pikiran.
Contohnya fiman Allah dalan surah Aali `Imraan ayat 143,  }±r :l=j'3
too:,i3 °ti\ I.i .c ':=;:,:i\ 'o::$3 (Sesungguhnya hamu mengharapkan mati

[syahid] sebelum kamu menghadapinya). Dan Hart Kiarn:at disedutkan
}/cz«m  af-fa[/aczgz.I.  (Hari  Pertemuan)  karena pada  saat  itu bertemunya
generasi awal dan generasi terakhir."

iKlee»¢m, hadits Ibnu Abbas tentang doa dalam shalat malarn.
Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang di awal pembchasan
tentang tchajjud. Maksudnya di sini adalah redaksi, g+ 'j;L-i,I,i (D¢»

perjwmpaan    dengan-Mu    adalah    benar    adanydy.    Sayal    I;ctch
menyinggung hal yang berkaitan dengin kata a/-/z.gad ` ®eljumpaan
atau pertemuan).

'?\i .. i)L| a;i ±T\ )±6r) ;=L 'ti I:,i '|6 (Abu Abdillah berhata,

"Qais bin Sa'd dan Abu Az-Zubair mengatakan dari The:wus [dengan

redrdsz/.. ga)p/a¢m). Mcksudnya, Qais bin Sa'ad meriwayatkan hadits
ini dari Thawus, dari mnu Abbas, dan dalan riwayatnya redaksi,  ``=+'i

u>3qi3 P13\aill ;5 dikemukakan dengan redcksi,   ?13\il.|l i\i '`=L'i

jb)qi3.  Demikian juga  riwayat  Abu  Az-Zubalr  dari  Thawus.  Jalur

Qais  diriwayatkan  secara maasAcf/ oleh Muslim  dan Abu Daud dari
jalur   inran   bin   Muslim,    dari    Qais,    nanun   keduanya   tidck
mengemukckan redaksinya.  Sementara An-Nasa` i mengemukckannya

juga   saperti   itu,   demikian  juga   Abu   Nu'ain   dalam   kitab   .4/
A4lusfak7}ra/..  Riwayat  Abu  Az-Zubair  diriwayatkan  secara  mazfsAcf/
oleh Malik  dalani kitab j4/ M"wafAfAa ` darinya.  inam Muslim juga
meriwayatkannyadarijalumyadenganredaksi,*)qi3PIJ`iiJli6.

:a j> t!:a.I :ija.I :.ipet; 'J63 (M«/.aAz.a berhafa, "A/ g8)prm
adalah  yang  mengurusi  segala  sesuatu.')  Sanad-nya,  diwayalidE;an
secara mausAw/ oleh AI Firyabi dalan kitch tafsinya,  dari  Warqa`,
dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid.
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AI Hulaini berkata, `Kata a/ ga)p/efefm artinya yang mengatur
segala makhlukINya sesual dengan kehendak-Nya."

Abu  Ubaid  bin  AI  Mutsanna  berkata,  "Kata  a/  g¢)a;c/#rm,
artinya yang senantiasa melaksanakan yang tidck pemah berhenti."

AI   Khaththabi   berkata,   "Kata  a/  ga)o;I.win   adalah  bentuk
hiperbola dalan hal mengurusi segala sesuatu. Jadi, Allah adalah yang
mengatur dan menj aga segala sesuatu."

'?S\ ..':;a 'r:i:) (Dan Umar membacanya,  ``Al qayyaam. ') Saya

Qbnu   Hajar)   katakan,   Dalam   tentang   tafsir   surah   Nuu±   telah
disebutkan orang yang meriwayatkannya secara mazASAef/.

•t::^i\i*tl{')(Keduanyaadalahpoyian).Mcksnddya,kataal

ga)o;ef I/, dan a/ ga)ryaam merupakan bentuk hiperbola.

iKcf«/.«A, hadits Adi bin Hatin,  *' ij+j iil<; 3! ,A>i ;? ;Z} a
•OL=r}'Li.')'3±;.(Tidakadaseorangprmdarikaliankecualidiaakan

didyak bicara oleh Tuharmya, tanpa ado pendyemah antara dia dan
r«Aa»ny¢).  Di  dalan  sannd-nya  disebutkan,  iL€:i :rJ  (D¢rz.
iKAaz.tsam4A).   Dalam  riwayat  Harsh  bin  Ghiyats  dari  AI  A'masy
disedndfan,i;+:TJ\+=S'ti'==±>S>{KhaitsamahbinAbdirrahman

me7.cerz.Joha#  fepa[drfu)  sebagaimana yang telah dikemukakan pada

pembchasan  tentang kelembutan  hati,  dan redaksinya  di  sana  lebih
lengkap. Hadits laimya clan dikemukakan dari jalur lairmya, dari AI
A'masy.

'Li\5.3..+lb+'Y)(Dantanpaadartyabyangmenghalanginya).

Dalan riwayat AI Kasymihani disebutkan dengan redcksi, .`r+G- qJ

(Dan tanpa ada penghalang).
y   Ibnu   Baththal   berkata,   "Makna   dian8katnya   hijab   adalah

penchalangnya  disingldrkan  dari  penglihalan  orang-orang  beriman
sehingga    dengan    demikian    mereka    bisa    melihat    Allah.    hi
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mengisyaratkan firman Allah mengenal orang-orang kafir dalan surah
AI Muthaffifiin ayat  15, 'Oj+j±iaj' i+i}i ii3;i ;£ *9} st; (SchclJz.-fraJI.

tidak, sesungguhaya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dart

[melihat] Tuhan merekd)."

AI    Hafizh    Shalahuddin    AI    Ala`i    mengatakan    ketika
menjelaskan sabda Nabi SAW tentang kisah Mu'adz,   f:}l£;„ i33S P¢13

®®,

'+\± in\ ';jri;:i \ie;±± ';i '#S (Dan takutlah kepada Allah berkenaan

dengan doanya orang yang dizhalimi, karena sesungguhaya tidak ada

penghalang antara doa itu dengan Allahty, yam:g dirmcks;nd dengan al
faacz/.zb  dan  a/  Az}.a¢b  adalah  menchilan8kan penghalang  penglihatan
sebagaimana   halnya   men8hilangkan   ketidckterkabulan   doa   orang
zhalim.  Kemudian  pengun8kapannya  menggunakan  kata  a/  fazj.cz¢b

®en8halang)      dengan      maksud      penolakan.      Jadi,      tindakan
menchilan8kannya   itu   menunjukkan   kepastian   pengabulan,   dan

pengun8kapan   dengan   menafikan   a/   Az/.aab   ®enghalang)   lebih
mendalam daripada ungkapan a/ gabef«/ ®enedmaan). Karena peran

pen8halang   adalah   mencegah   sampalnya   sesuatu   kapada   yang
dimaksud, lalu digunakan untuk men8hilangkan halangan tersebut.

Dia  berkata,   "Dengan  menggiringnya  kapada  peminjanian

gambaran ini maka tercapailah keterlepasan dari perangkap f¢/'ass«m
(manganggap bchwa Allah berfubuh). Mungkin juga yang dinaksud
dengan a!/ Az/.Cab ®enghalang) adalah un9kapan pinjaman yang dapat
dijangkau oleh akal, karena a/ Az/.Cab adalah riil sedangkan halangan
adalah  abstrak.  Selain  itu,  kata  ¢/ Azj.Cab  banyak  disebutkan  dalam
hadits sAaiAz.A,  dan AIlah Mala Suci dari  sesuatu yang men9halangi-
Nya.  Sebab  kata  a/  Az/.Cab  berlaku  pada  sesuatu  yang  dapat  diraba

(riil).    Akan    tetapi    yang    dimaksud    dengan    hijab-Nya    adalah
menghalangi   penglihatan   para   makhluk-Nya   dengan   apa   yang
dikehendaki-Nya   dan   dengan   cara   yang   dikehendaki-Nya.   Jika
berkehendak, maka Dia menyingkapkan-Nya.

Hal   ini   dikuatkan   olch   sabda   Nabi   SAW   dalam   hadits
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setelahnyapg+i.3ul>+11#.I;ls?3!}1+;3j!l);i:i.eig€JfJ@.'6;ita3

(Se:i'natara  tidak  ada  di  antara  manusia  dengan  melihat  kepada
Tuhan mereha keouali selendang kebesaran pada wajch-Nydy. Kareri:a
secara tekstual, bukan itu yang dimaksud, sehingga itu menjadi kata

pinjaman (yang tidak dipahani dalam arti yang sebenamya). Kadang
pula  yang   dincksud  dengan  hijab   pada   sebagian  hadits   adalah
pen8halang yang riil. hi bila dikaitkan dengan para makhluk."

Dalam menjelaskan hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim, 6:;a+i i--+3.Ji LJ ri3 '`=j\±=. :=j;>q'azar }' 3j3` i;+±r

(Hijab-Nya  adalch  c;haya.  Seandatnya  AIlch  menyingkapkannya,
teutulch  akan  terbakar  semun yang  ada  hadapan wajah-Nya yang
dz/.a»gha%   a/ch  pens/I.Aaf&#-IvtJa).   Ath-Thaibi   menukil  bahwa  ini
menrisyaratkan bahwa hij ab-Nya itu bcheda dengan hij ab-hij ab yang
dikenal. Allah berhijab dari para malchluk dengan cchaya kemuliaan-
Nya   dan   keagungan-Nya,    serta   dengan   sinar   keagungan   dan
kebesaran-Nya. Itu adalah hijab yang tidak dapat dijangkau oleh ckal
dan   tidak   dapat   dijan8lrau   oleh   penglihatan.   Seandainya   Allah
menyin8kapkarmya,  1alu tampaklch apa yang  ada dibaliknya berupa
hakikat  dan  keagungan  Dzat,  sehingga  semun  makhluk  pasti  akan
tefoakar dan yang terlihat menyebabkannya lenyap.

Asal   makna   a/   Az).aab   adalch   penutup   atau   tabir   yang
men8halangi  atau  menbatasi  antara yang  melihat  dan yang  dilihat.
Yang dimaksud di sini adalah menghilan8kan pandangan dari melihat-
Nya   dengan    sesuatu   yang   disebutkan,    lalu   pen8halangan   itu
menempati posisi sebagal penutup atau tabir yang menghalangi atau
membatasi,  maka  diun9kapankanlah  saperti  itu.  Dari  mash-mash  AI

Qur`an dan Sunnch dapat diketahui, bahwa kondisi yang diisyaratkan
dalam hadits ini adalah sewaktu di dunia yang diperoyeksikan untuk
fana, bukan di negeri akhirat yang diproyeksikan untuk abadi.

An-Nawawi berkata, "Asal makna a/ Azj.gab adalah penghalang

pen8lihatan.    Secara   etimologi    a/   Az/.Cab   berarti   penutup    atan
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penghalang. Ini hanya berlaku pada sesuatu yang berfisik, sedan8kan
Allah Mcha Suci dari itu.  Maka diketahui .bchwa yang dimaksud ini
adalah penglihatan manusia terhalang dari melihat Allah.  Selain itu,
disebutkannya     cahaya     karena    biasanya     cahaya     mengFalangi

penglihatan yang disebabkan oleh kuatnya pancaran sinar. Kemudian
yang dimcksud dengan wajch adalah Dzat, dan semua malchluk tentu
saja dalam jan8kauan penglihatan-Nya, karena Allah meliputi segala
makhluk."

jKedefap¢», hadits Abu Musa,  ?\#3 c\a¢:i e3 \;€±iT 3:ae ir ?I:a

\;+i, \i:') \ng;r\ +;i °o? (Dua surga yang sernua perhakasnya beserta

semua yang ada di dalamnya terbuat dart perak, dan dua surga yang
sernua perkakasnya dan  senua yang ado di dalarmya terbuat dart
emas). Dalan riwayat Hammad bin Salanah dari Tsabit AI Bunani,
dari  Abu  Bckar bin  Abi  Musa,  dari  ayahnya  disebutkan:  Hammad
berkata, "Aku tidck tchu kecuali dia meriwayatkannya secara marfw ',
dia berkata, jar.I +Gti?q ej3 ir ?\:a \i¢ji irJ C#;iii!, +a; ir ?\¥-,,-,,

(Dun   surga   yang   terbuat   dart   emas   bagi   orang-orang   yang
mendehatham dirt  [kepada AIlch] , dan selain itu ada duo surga. lagi

yang   terbuat   dari   perak   untuk   golongan   hananD.   Haidits   hi
diriwayatkan    oleh    Ath-Thabari    dan    Ibnu    Abi    Hatim.    Para

perivayaitryatsiqah.

Hadits ini mengandung sanggchan terhadap orang yang telah
saya  ceritckan  dari  At-Tirmidzi  AI  Hakim,  bchwa  yang  dimcksud
dengan fiman Allah dalan surah Ar-Rahmaan ayat 62, ?\:a \i{j3 J!3

(Dan  selain  dari  surga  itu  ada  dua  surga  lagi`. Malma. kate  ad-
dw»«ww« artinya dekat, bukan berarti kedua surga ini di bawah kedua
surga yang disebutkan sebelumnya.  Beberapa periwayat menyatakan
bahwa  kedua   surga  pertama  lebih  utama  daripada   dua   lainnya,
sementara  para  ahli  tafsir  menafsirkan  sebaliknya,  dan  hadits  ini
sebagai dalil mereka.
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Ath-Thabari  bckata,   "Ada  pefoedaan  pendapat  mengenai
froaELNys, 9+i \=¢}± .:±;) (Dan selaln dari surga itu ado duo surga

Jagz),sebagianmerekamengatal[an,bahwama]manyaadalalderajat."

Sebagian   laimya   mengatakan   bahwa   maknanya   adalah
keutamaan. Sabda beliau Pl± (dra Szergzz) menrisyara:tlrm kapada

froan A]\fty ?1= \=4j3 .:n;:) (Dan selain dari surga itu ado duo surga

/agz.)  dan  sebagai  penafsiranya.  hi  adalch predikat  yang  dibuang.
Mdsudnya, 9\± (dan "rgr), dan kalimat Lfi±iT adalah subjek,
sementan kalinat ;±a+ :r-.I? adalal predikamya. Demikian pendapat

yang dikatakan oleh AI Kamani.
Dia juga berkata,  `"ungldn juga kata itu berfungsi  sebagai

pelaku deri kata jdnd*ch, saperti perkataan Ibnu Malik, mararftf bz.
w¢ndz.»  I.Zpz./rm  fu/JzfA«et  (aku melewati  suatu lembch yang scmuanya
unta).   Jadi,   senuanya   adalal   pelaku,   yakni   dua   surga   yang
pckakasnya pck scmun."

Selain  itu,  berfungsi juga  sebngai  dr[de/  Zprfu.rna/  Oengganti
menyeluruh).  Konotasi  barian  yang pertama bahwa  seniuanya deri
enas, tidak ada perch pada kedua sunga itry dan barian kedua adalch
sebaliknya. Tapi ini bertentangan dengan hadits Abu Hurairah,  b: :`ds

*+ ir :Lg'3 tai ;! .air :'J6 €¢3q a 3fr.I j> ¢k ,ai Jjl3  (Kam!.
berkata, "Wahai RasuluLlch, ceritahanlafe kepada kand teutang surga.
bagivra:ra bangunannya. " Beliou bersabda, .`Bafu batanya eda yang
terbunt drri ema§, dan baho batc[rl:ya add yang terbuat drri perak.'r)
Hadits diriwayatkan olch Ahmad dan At-Timridzi, dan di-sAaAz.A-kan
olehlbnuHibbai.

Hadits  ini memiliki pendukung dari hadits mnu Umar yang
dinrml oleh Ath-Thabarani dan sond-nya hason. Hadits pendukung
laimya  adalah  hadits  dari  Abu  Sa'id yang dinukil oleh AI Bazzar
denganredcksi,3Z!ir:ij3tj}iir:±}'ifl.l&1bi>¢1/7chme»czpf4ha#

•,,
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surga dengan bata dart emas  dan bata dari perak). TLestrmpwhannya,,

yang  pertama.  adalah  si fat  apa  yang  ada  di   setiap   surga  berupa
perkakas  dan  lainnya,  sedangkan  yang  kedua  adalah  si fat  dinding-
dinding semua surga.

hi  diperkuat  oleh  redaksi  yang  terdapat  dalam  riwayat  AI
Baihaqi dalam kitab j4/ Ba 'ts, dalani hadits Abu Sa'id,   L5G- 6G-i &1 bi
-3:3a+.ti'-a:1:)±::.cf!.~±=j3%}\(BahwaAllahmembangundindingsurga

dengr#  bczf¢ e7"as da!# ba!f¢ pera#). Berdasarkan hal ini, maka sabda
bewian, \i+;i, G;) \iiffr\ toerkakasnya dan seinua yang ada di dalamnya)

'

adalah sebagai bczdcz/ dari kalimat i7J; ir (drrz. emaLs). Kemungkinan

kedua lebih kuat.

.+3jfjL#ai;is?.¥;++;3+'!i3i+{6iJL{J?ir.16;it;i
(Semeniara  tidak  ada  di  arttara  manusia  dengan  melihat  kepade
Tuhan  mereha  kec:uali  selendang  kebesaran  pada  wajah-NyaD.  All
Maziri  berkata,   `Nabi   SAW  berbicara  kapada  orang-orang  Arab
dengan un8kapan yang mereka fahami dan menjelaskan hal-hal yang
sifatnya  maknawi  menjadi  sesuatu  yang  riil  untuk  mudah  dicema.
Karena itu, beliau mengemukakan tentang sinanya dan dian8katnya
penghalang-penghalang dari penglihatan dengan ungkapan tersebut."

Iyadh  berkata,  "Orang  Arab  sering. menggunakan  ungkapan

pinjaman.  hi merupckan keindahan, kefasihan dan keringkas,ap tutur
kata. Contohnya, fiman AIlch dalam surch AI Israa` ayat 24, JjJ` £€

(De#g¢# pe#wfe kerendafaa7!). Dengan demikian un8kapan Nabi SAW
yang menggunakan redaksi fL:j:;jot ;13j ¢e/eHdr#g *ebesa!ra#) sesuai

dengan maksudnya, dan ini maknanya memang demikian. Orang yang
tidak   memchaminya   akan   tersesat   dan   orang   yang   menerapkan
maknanya  seperti  zhahimya  clan  mengantarkannya  kepada  fa/.sz.in

(menganggap Allah berfisik). Sedangkan yang merasa tidak jelas dan
mengetahui bahwa Allah Maha Suci  dari hal yang ditunjukkan oleh
zhahimya     akan     mendustakan     para     penukilnya,     atau     akan
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menakwikarmya, misalnya dengan mengatakan bahwa itu merupakan
kata   pinjaman   tentang   agungnya   kekuasaan   Allah,   kebesaran,
keagungan,   kewibawaan   dan   kemuliaan-Nya   yang   men8halangi

penglihatan  pandangan  manusia  disapping  kelemahannya  terhadap
selendang. kemuliaan itu. Jika Allah men8hendahi untuk menguatkan

penglihatan dan hati mereka, maka Allah akan menvin8kapkan hijab
kewibawaan-Nya dan pen9halang keagungannya. "

Ath-Thaibi berkata, "Sabda benau, ir3 ji ®ada wa/.aAnya)

adalch haal qfeterangan kondisi)  mengenai '£L:J#.t ;lsj  (Se/eHdng

kebesaranD."

AI   Karmani   berkata,   "Hadits   ini   telmasuk   mzffzzp;adz.Aaf .
Maknanya bisa diserahkan kapada Allah, dan bisa ditakwiHran, bahwa

yang  dinaksud dengan wajah ini  adalah Dzat,  den yang dinaksud
dengan selendang adalah salah satu si fat Dzat yang lazin yang suci
dari menyerupai para makhluk."

Secara  tekstual  hadits  ini  mengindikasikan  bahwa  melihat
Allah  itu  tidak  secara  riil.  Namun  dijawalb,  bchwa  pengertiannya
adalali menjelaskan dekathya pandangan, karena selendang kebesaran
tidck  menjadi  penchalang  penglihatan,  maka  diungkapkan  dengan
un8lapan    hilangnya    pen8halang    penglihatan.    Kesimpulannya,
selendang  kebesaran  adalah  penghalang  penglihatan,  maka  seolah-
olah dalam redaksi ini ada kalimat yang tidak disebutkan, yaltu Dia
menganugerahi   mereka   dengan  mengangkathya   sehingga  mereka
mendapatlran  kemenangan  dengan  dapat  melihat  kepada-Nya.  Jadi,
seolalTolah   maksudnya   adalah   setelah   orang-orang   beriman   itu
menempati tempat-tempat duduk mereka di surga, seandainya mereka
mempunyal anugerali dari kewibaan Yang Maha Agung, maka tidak
akan ada pen8halang antara mereka den penglihatan itu. Karena itulah
ketika   Allah   hendak   memuliakan   mereka,    Allah   mengan8kat

peninalang   itu   dan   menganugerahkan   kapada   mereka   dengan
menguatkan penglihatan mereka kapada Allah.
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Kemudian  saya  mendapati  dalan  hadits  Shuhaib  mengenai
tafsir firman Allah dalan surah Yuunus ayat 26,  jLJ°` `j*i i.giv,
+-ti56.i) (Bagi orang-orang yang berbuat balk, ado pahala yang terbaik

/s%rgr/ da# fam6afoa#mys) yang menunjukkan bahwa yang dimaksud
dengan  selendang  kebesaran  dalam  hadits  Abu  Musa  adalah  hijab

yang   disebutkan   di   dalam   hadits   Shuhaib,   dan   bahwa   Allah
menyin8kapkan  untuk  para  chli  surga  sebagal  pen8hormatan  bagi
mereka.   Hadits  ini   diriwayatkan  oleh  Muslim,  At-Timidzi,  An-
Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

RedcksiMusiimadalch:irij£'j``s}:'J6iji3ife&ij:~#i.o{

rfej;3 i*£ i`i :'DjjS €ofL.)i fe 'oj'j../£ :k3 ¥ &i 'ji€ cifu.i 3fr.I

9*fro<`r:.ap®ri3`;S+ifaijkiut.'+ftyoiap'Jij;zg:`j69iao\apw-Aj

di-.f3 S±i\ \}=+11 'dirfu,) ..'-fugti\ (Bahwa Nabi SAW bersabda,  "Apala

paraahlisurgatelahmemasukisurga,AllahAzza.waJall.ap:rfirman,,
`Apckch  halian  menginginkan  sesuut  yang  _aku  ta.in.bchham  :.a.da

rilian? '  Mereha  mdyowab,   `Bukankah  Engkou  telch  memutth:app_
wajah  kant  dan  memasukkan  hand  ke  dalar  surga?'  Lalu  A.Il:P.
;enyinghapkanhijab,makatidaklahmerehadiberisTuatryangl?b.ih.
me;ek; sjhai daripada itu'..' Setelah itu beliou membacahan ayat :ni..
``Bagi  orang-or;ng  yang  berbuat  baik,  ada  pahala  yang  terbaik

[surga] dan tambahannya. 'r)

AI  Qurthubi  dalan  kitab  ,4J  Mw#].in  berkata,  "Selendang

::::tar,=:dya;chgT##.gt=}:,:;e;a=#'(S::;:sac;:a:aadd¥,:
selendangku,  dan  keagungan  adalah  hainhaD.  Mcksndnya,  PckTT

yang dapat diraba, tapi mcksudnya bahwa karena selendang dan kain
merupakan  hal  yang  dapat  difthani  oleh  orang  Arat  yang  diajak
bicara,  maka  keagungan  dan  kebesaran  diun8kapkan  dengan  itu.
Makna  hadits  ini,  adalah  konsekuensi  dari  kemuliaan  Allah  dan
kemchckayaan-Nya adalah tidak terlihat oleh siapa pun.  Akan tetapi
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karena belas kashian-Nya terhadap orangrorang bchman, maka Allah
membuat mereka dapat melihat wajal-Nya untuk menyelnpumakan
nikmat.  Jika penghalang itu telah hilang, maka yang berlaku adalah
kebalikan  dari  kousekuensi  kebesaran  itu.  Jadi,  seolah-olah  Allah
mengan8kat hij at yang telah men8halangi mereka."

Ath-Thatari  menukil  dari  Ali  dan laimya mengenai  firman
AllahdalamsurahQaafayat35,.JJ.+q:d'3(DBnprdrsisz.Kamz.ado/aA

fczmhaAanny8), dia berkata, `Maksudnya, melihat wajch Allah."

P:I-i 3£ j (Dz. sz"gr 4d»). Ibnu Baththal berkata, .Tidak ada
kaitarmya dengan m«/.assz.z»aA  dalam menetapkan tempat ini, karena
adalch mustahil AIlah sebagai /.is7»  ®erfisik)  atan menempati  suatu
tempat.    Makria   selepdang   adalch   pen8halang   yang   ada   pada

penglihatan   mercka   sehingga   menghalanri   mereka   untuk `  dapat
melihat  Allah.   Menchilan8lran  penghalang  itu  adalah  salah  satu

perbuatan yang  dilakukan Allah pada pen8lihatan mercka,  sehingga
mereka tidak dapat melinat-Nya selama penghalang itu tetap ada. Jika
Allah melakukan pada penglihatan itu, maha hilanglah penghalang itu,
dan itu disebut selendang. Dengan denikian sesuailah penunmannya
itu  memberi  pengertian  menunmkan  selendang  yang  menghalanri
wajch dari pengLihatan

Penisbatan   selendang   kapada-Nys   adalah   bentuk   kiasan.
Kafroat P:L[[[[£ 3---fa I (dz. s«rgrz jldr) kcmbali kapada orang-orang

tersebut.

fyadh berkata, `Malmanya kenbali kapada orangrorang yang
melihat. Arinya, mereka berada di dalam surga Adn, bukan kembali
kapada Allah, karena Allah tidak menerlukan tapat."

AI Qurthubi berkata, `Thi tedrait dengan kalinat yang dibuang

yang berada pada posisi Aaa/ accterangan kondisi) mengenal orang-
orang  itu,  saped  kalinat:  facz¢ `z.»z.I.»a fiz-ja#»afz. nd„  ®erada drlam
surga Adn)."
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Ath-Thayyibi berkata, "Sabda beliau, P:fe 3* S (dz. swrgr j4d")

terkait  dengan  makna  menempati,  lalu  dibatasi  dengan  pengertian
dinafikannya pembatasan ini di selain surga."

Pendapat ini juga yang diisyaratkan oleh AT-Turabisyti yang
berkata,   "Ini   mengisyaratkan   bchwa   bila   orang   beriman   telah
menempati    tempatnya   maka   dian8katlch   hijab    serta   lenyaplch

penchalang yang menghalangi penglihatannya kapada Tuhan. Karena,
hak mereka berkat rahmat Allah adalah diangkatnya itu dari mereka
sebagai anugerch dari-Nya untuk mereka."

Kesembilan, &` ±|? a;]i (Dart AbdullahD. Mcksndnya., Tbou

Mas'ud.

&1 i;i 'J6 (4bdr//aA berfrofa). Maksudnya, Ibnu Mas'ud, yang

meriwayatkarmya.

Sl'+:a?  (Sehagrz. powbe»ara#»ys).  Maksudnya, pembenann

terhadap hadits.

a.~vi.&i;+J<;dy3-'J6bij';-'ej;aidejJ.I.®;(Ses«»ggrAnyB

orang-orang yang menukar -hinggp dial bckatar- dan Allah tidak
aA]a[n   berhaf¢-faczfa!   de»gr7I   mereAcz   ...).   Demikian   redaksi   dalan

riwayat Abu Dzar dan lainnya. Yang dimaksud dalani ayat ini adalah
kalimatsetelahnya,}j:J'}j£;£q3(Da"f!.d¢*me/I.ft¢ffapadamerefo).

Dari sini dapat ditafsirkan sabda beliau, 3`=aJ g:iz Ji3 al ¢jl' (M8ha

dia   akan   berjunpa   dengan   Allah   dalan   keadaan   Dia   rracrka
faepadrny¢). Konotasinya, kemurkaan adalch sebab yang menghalanS
berkata-kata kapada mereka,  sementara melihat dan rela merupakan
sebab adanya berkata-kata kapada mereka. Penjelasan hadits ini telah
dipaparkan pada pembahasan tentang sumpal dan nadzar.

jFesepzt/"A, hadits Abu Hurairah. Hadits ini dengan s4urd dan
redaksi  ini  telah  dikemukakan pada pembalasan tentang  minuman,
dan penjelasannya telah dipaparkan  secara gamlang di baSan akhir
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pembahasan tentang hukum.
Jresede/us, hadits. Abu Bakrah. Hadits ini telah dikemukakan

pada pembahasan tentang pemulaan ciptaan dan pembchasan tentang
paperangan.  Namun  AI  Mizzi  tidak  menyebutkan  sa7zad  ini  pada
pembahasan tentang tauhid dan pada pembahasan tentang peperangan,
padehal  ini  dicantumkan  di  kedua  penbahasan  tersebut.  Dia juga
menyatakan  bahwa  hian  Bukhari  menukilnya  pada  penbahasan
tentang  tafisir  ldari  Abu  Musa,   tapi   saya  tidak  melihatnya  pada

penbahasan temtang tafsir, padahal Imam Bulchari pada pembahasan
tentang  pemulaan  ciptaan  dia  tidak  menyebutkan  dari  hadits  ini
keeuali sedikit penggalannya hingga: 3\aa3 (dr# fya 'ha#). Setelah itu

Imam Bulchari  mengemukakannya secara lengkap pnda pcmbahasan
tentang peperangan dan juga dalam bab ini. Hanya saja badan tengali
dari riwayat Abu Dzar, dari As-Saralchsi tidak dicantumkan.

*'`3}i3 f;t;3 .®¢ :J6 -4Ji J'! lia i±' ±'6 (Haw. apdrA I.»z.? -
\nin;gg;I+ beliou  bersabda,  ``Maha  sesungguhnya  darch  dan  haria
fa/I.a». ')  Penjelasannya  telch  dipaparkan  secara  terpisah.  Redaksi

yangterkaitdenganbagianawalnya,yaitu:+i±€r3l:LL!Lj'®e3n3i

(ZamaH  fe/a4  bexp#f¢r 'seperft. prda  saaf)  telah  dipaparkan  dalam
tafsir  surah  At-Taubah.  Sedan8]ran  penjelasan  yang  terkait  dengan
bulan suci dan tanah suci telah dipaparkan dalam bab khutbah pada
hari-hari Mina pada penbahasan tentang haji. Kemudian yang terkait
dengan   larangan   sating   memenggal   leher   sesana   muslim   telah
dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah. Lalu yang terkait dengan
anjuran menyampaikan pesan ini telah dipaparkan pada penbahasan
tentang ihau.

yang dinaksud di sini adalal redaksi,  :; pej {*rj 6:p:i:I.i3
•(3})+i3j}¢DankelakkalianakanbdyumpadenganTuhahalian,lalu

Din dean menanyal halian teutang amal pdrbuatan kalianD. Sayai tctrfu
menyebutkan malma a/-/z.gaa` ®eriumpa) dalan hadits kelima.
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Catatan

Ad-Daraquthni telah menchimpun beberapa j alur periwayatan
hadits   tentang  nikmat   melihat   AIlch   di   alchirat  yang  jumlahnya
mencapal 20 hadits. Ibnul Qayyim pun ikut mengumpulkannya dalani
kitab  Hadz.  4/  j4rwaA  hingga  mencapai   30  hadits  yang  sebagian
b esamya berstatus /.a)ryid.

Ad-Daraquthni  menyandarkan  kapada  Ychya bin  Ma'in,  dia
berkata, "Aku mempunyai 17 hadits sAaAz.A mengenal melihat Allah di
akhirat."

9

25. Riwayat-RIwayat yang Berkenaan dengan Firman Allah,  ®!
';:;;::3\'cf.¢ijir)'-a=::)``SesungguhnyarahmatAllahanatdek;i

kapada orang-orang yang berbuat baik." (Qs. AI A:ranl£ Ill.. S®

tri;; +i3 £fa &i j= 9#i ,e,Gj uar, i;I 6is~ :]6 i;Li if

+'! if3 j:i a a'3 'J;i a S, .o! :]i;`j ,a;;t£ .of ,43`! oi=jL;g
iL= .,+:i> .1==:.3€; ,+;1`! :=t.,;i; .:...St3°3 :;4i; cj:.^: I;i

`                                                                                                                                                                              ,                                                                                                                            ,                                                                   '                                                                                                                                   ,

i; £cti3 }= i; ;tis i# '1±3'3 .*3 # &i j= aii J*;
+i>.&i jfa all 'j*; i+'ji€ \£;a \iff .,I+fai i; :sG3

urfe.fai3;tr:]jci*9,ifej]fi€ri€3G#,
Li :]G; 9g::-rf :;sG i; i:1 j# .;i3 ±fa &i ut. ai
--,

.;cl}i 93fe ir &1 +±'

7448.   Dari   Usamch,   dia   berkata,   `Ketika   salch   scorang
anaknya puteri  Nabi  SAW  sedang naza'  aianpir meninggal),  maka
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puteri beliau mengirim utusan kapada beliau agar datang kepadanya,
lalu beliau mengirim  utusan  (untuk  menyampaikan),  `Sesz/7®ggzfAm};cz
milik Allah apa yang diambil-Nya., dan milik-Nya apa yang diberikan-
Nya,  dan  masing-masing  hiltgga  batas  waktu  terteutu,  maka  dia
sebaiknya  bersabar  dan mengharaphan pahala'. I;aln putch bdian
mengivim  lagi  utusan kepada beliau  dan  bersumpah  atasnya,  maka
Rasulullch SAW pun berdiri,  dan aku, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin
Ka'ab dan Ubadal bin Ash-Shamit juga berdiri. Setelch kami masuk,
mereka  menyerahkan  anak  itu  kepada  Rasulullah  SAW,  sementara
nafasnya  bergerak  carat  di  dadanya  -aku  kira  dia  mengatckan:
seakan-akan   itu   adalah   geriba-.   Maka   Rasulullah   SAW   pun
menangis, lalu Sa'ad bin Ubalch berkata, `En8kau menangis?' Beliau
bersailnda,  `Ses'unggwhnya  Allah  menyayangi  para  hambanya  yang

penyayanT :.

i=j, -c=:4=i, :,J6 ii3 ,;i£ `&, j:p 9;±1, ;;, `;i;:i tj :;
i: :ifei ,cri= tL*Ti j! ;&i'j

.de,fat i,i;ji i; :;tfi ,d'is3 9#3
§'J>`3:Jzj:);lff;;;+?:rrfi{t;;l'j±,-f:?\:L},'J63.g5=i;,c~9i

EI

L€!3 cil=i ,ngi£ * ;±j±;; i &i .oS {£=j.I £€j :'j6 .63± \i*+
.,

E2±; ug tuqj: .*.i; * J£ :J* fe 'O;ii± ;i£: a jrfu, :{ji;;£
.3=::i=;':i::]ji€3uzi;;j!i{=z=;;3ifjt:ja±i;'+:\{j

7449.  Dari  Abu Huralrah,  dari  Nabi  SAW, beliau bersabda,
"Surga dan nercka berselisth kapeda Tuhan meyeka.  Surga berkata,
` Wahai Tuhanku, kenapa surga tidak dimasuki kecuali olefe manusia-

manusia le:inch dan rendahari'  Neraka berkata, `Yakni aku diwarisi
olch`  orang-orang  yang  sombonT.  Mcka  AIlch  Ta'ala  berfirman
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kapada  Surga,  `Engkou  adalah  rahmat-Ku'.  Dan  Allah  berf iurnan
kepada  neraha,  .Engkou  adalah  adzab-Ku.  Aku  menghaham  siapa

yang  Aku  kehendaki,  dan  masing-masing  dari  halian  berdua  ada
pengfew#i.ny¢'.   Selanjutnya  beliau  bersabda,   `.4drpw#  s#rga[,   maha
sesungguhnya AIlch tidak menzhalind seorang pun qari mckhluk-Nya,
dan  sesungguhaya  Dia  mekyadikan  untuk  neraka\  siapa  yang  Dia
kehendaki sehingga dilemparkan ke dalamnya,  lalu neraka berkata,
•Masih  adakch  tambahan2'  tiga` kali,  hingga  Allah  menempatkan

kaki-Nya .maha ia pun penuh,  dan sebagiannya menghimpit kapada
sebagian lainnya. seraya berkata, ` Cwhap, cukup, ouhaF ."

± ,ii= a, ,F±J r# P
+i+ J,S, a * ,1,ji•o`#O,*,,iJ`9ii,

.+39fe&ij;g#i*L#G;5+::sdG;5+:ifr'jj3
7450.   Dari  iinas   RA,   dari  Nabi   SAW,  beliau  bersabda,

•.Sungguh ada orang-orang yang akan dikerd tanda (yang merubah

wana kulit mereka) drri apt neraka karena dosa-dosa yang mereka
lakukan  sebagai  adzab,  kemudian  Allah  memasukkan  mereka  ke
dalan      surga      bendt      rchmat-Nya.      Mere:ka      itu      disebut,
`Jahannariyyun'."

Hammam berkata, ``Qatadah menceritckan kapada kani, `Anas
menceritakan kepada kani dari Nabi SAW'."

achhai:mE,Q#+m#a#fa#„b#¥rg¥),k::be:g=:an;an¥t¥¥t#=::==
dengan nomor 4850 dari jah]r Abdunazzaq dari Hanman dari Abu Hunirah, dan
sebagairrma hadits  nomor  7384  dari jalur  Qatadah  dari  Anas.  Maka  dari kedua
riwayat hi tampak bahwa periwayat di sini mendahulukan kata ira.I (surga) dan
mengalchirkan kata ;`.dl (neraka). Dalam istilch ilm hadits ini disebutkan mwnqa/I.a
(terbalik).
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Keterangan Hadits
`        (Bab  Rivayat-riwayat yang berkenaan dengan f irman ijlch,

" Sesungguhnya rahmat Allah c[mat  dekat kepada orang-brang yang

berhaf bczth ') Ibnu Baththal berkata, `Rahmat tefbagi menjadi sifat
dzat dan si fat perfuatan, dan kemun8kinannya di sini adalch si fat dzat
sehingga  maknanya  adalah  kehendak  untuk  memberi  ganjaran  bari
orangrorang  yang  taat.  Kemun8kinan  juga  schagai  si fat  perbuatan
sehingga `maknanya, bahwa karunia Allah yang berupa penggiringan
awan `dan  penurunan  hujan  adalah  anat  dekat  kepada  orangrorang

yang  be]buat   baik,   dan   itu   adalch  rahmat  bagi   mereka  karena
demikian itu terjadi berkat kekuasaan dan kehendak-Nya.  Surga juga
disebut sebagai rahmat karena sebagai salah satu pefbuatan-Nya yang
hoadds (ada permulaannya) dengan kekuasann-Nya."

AI  Khaththabi  beckata,   `Makna  ar-r¢haaa#   (Yang  Maha
Pengasih) adalah yang memiliki rahmat  yang meliputi para makhluk
d.alan r:zeki, sebab penghidupan dan kemaslahatan mereka. Kata ¢r-
rczAz.I.in (Yang Maha Penyayang) adalah khusus bas orangrorang yang
beriman, sebagalmana fiman Allah dalam surah AI Ahzaab ayat 43,
L:;:) 'iirrfu'Uir') (Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-

orang yang berimanty."

Yang lain berkata,  "Kata ar-r¢famaa7!  (Yang Maha Pengasih)
khusus   dalam   segi   penamaan   dan  umum   dalam   segi  perbuatan,
sedangkan  clr-7'czftz.I.in  (Yang  Maha  Penyayang)  adalah  umum  dalam
segi penamaan dan khusus dalam segi perbuntan."

Sebagian  penjelasan  mengenai  ini  telah  dipaparkan  di  awal

pembaliasan tentang tauhid dalam bab firman Allah,  lji.Jl ji &` 1;®3` ri

;:=i\'~::h\'ife\}:}±GlS\';:;::}\(Katakanlah,"Serula;Allaha;au
serulah Ar-Rahmaan. Dengan nama ya,ng mana saja hamu seru; Dia
mempunyai  al  asmaaul  husna  (nama-nama yang terbaik)."  (Qs.  AI
Israa`  [17]:  110)
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Para  ahli  bahasa  Arab  telah  membicarckan  tentang  hikmah
todrfu.r-nya kata qari.I.a (ini larch mw&a!ifer) sedan8kan ini sebagai
si fat mAmaA (ini lafach 7»wa»»ats).

AI  Fana`  berkata,  `Kata  gain.I.hah  dan  ba'z.z.drA,  bila  yang
dimaksudkan   berkenaan   dengan   nasab   untuk   menetapkan   atau
menafikan  digunckan  kata  berienis  mqan»ats.  Contohnya  kalinat,

fulaanah. qariibah  (fuLawh  adalch  tochat),  dan fulaanah  qariip,
(fulanahaekatsini;tidakjath).Contohnyaperkataanlrmi`AIQais,3'

+?.`'Hjpriiq3;+i.e;foilacalasenjackanmunculancaman,
namun  Ummu  Salim  adalah japh rumahnya).  Sedan8kan perkataan
sebaSan   orang   bchwa  penetapan   kata  bedenis   mndzaifer   dan
m%an»a/g  adalah menrikuti kata kedanya, mcka ini  tertolak.  Sebab
ditolak  oleh  pembol`ehan  yang  lebih  populer,  dan  Allah  berfiman
dalan surch AI Ahzalb ayat 63, -.j 6j-£` iidl Jii &±jl3; e3 (Da#
tahndh karm hi [Muham:iiiirad] , bolch jadi hari berbangkit itu sndch
dehatwaktunydy."

Abu Ubaidal berkata, `Kata ga».I.a dalan fiman Allah dalam
surahAIA'ranfayat56,~.1ir.tr+j&1ii>)3!(See"»ggrlAnyo
rahmat  Allah  amat  dekat  kepada  orang-orang yang  berbuat  baikD
bukan   sebagai   si fat   untuk  kata  naAmaA,   tapi   sebagai   zAarf-nya

qceterangan waktu). Jadi, boleh boleh dengan kata berienis mzfa»»¢ts
dan  boleh  juga  mwdeakfafl!r,  serta  boleh  juga  sebagai  zfaa¢ untuk
bentck jamck, m%tsa»»a acata berbilang dua) atau pun tunggal. Jika

yang dimdsudkan adalch si fat, tentu harus sesual dengan kata yang
disifati.„

AI  Akhfasy menanggapi  bahwa bila kata itu  sebagai  alarf,
tentu dibaca dengan harakat/afAaA di alchir kata. I.alu dijawab, bahwa
masalch zAarf sangat luas, dan masih banyck jawaban laimya yang
bermiripan,.   Yang  paling  kuat  adalch  yang  dikatakan  oleh  Abu
Ubaidch.
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Selain' itu,  ada yang mengatckan bchwa kata tersebut (gc7rz.I.b)
adalah, si fat  untuk  mausA"/ mcrAZAzt/ (kata  yang  disifati  yang  tidck
disebutkan   secara  redaksional),   maksudnya  adalah,   a)/czz.`w# ' gczrz.zb,

(sesuatu  yang  dekat).  Ada juga yang mengatakan, karena bemiakna
ampunan    atau    pemaafan    atau.   hujan    atau    kebaikan,    maka

pengertiannya dipchami dalam makna-makna tersebut. Ada pula yang
mengatakan,  bahwa  kata  &r-7"A7«"  dan  a!r-7'a!A7»o  memiliki  makna

yang  sama,  sehingga  bisa  dianggap  berdasarkan  kata  cz7~-rw%fro.  Ada

juga   yang   mengatakan,   bahwa   malmanya   adalah   dzc}a!fc{   qc#bz.#
(memiliki  kedekatan),  seperti  halnya kata  fa4!a `z.dfo  karena-malmanya
adalah cJzcz¢f" Aczidfoz.# (mengalanii haid).

Pada bab ini haam Bukhari mingemukckan tiga hadits, yaitu:

Perfqmd[, hadits Usamah bin Zaid, hadits ini telah disinggung
di awal pembahasan tentang tauhid.

&1;>£fuf;(See"#ggzfA»);¢jl/haAmen)/aya»gz.).himenetapkan

si fat  rahmat  arasih  sayang)  bad  Allah,  dan  inilch  yang  dincksud
dalapjudulini.,.

+        jKed«8, hadits AbuHurairah, ;L-[al3 iE.fajl s===.S>! (S«rgr drm

neraka berselisihb.

:±±T=±LLrl!  (Berse/isz.A).  Dalani  riwayat  Hamman  dari  Abu

Hurairah yang telah dikemukakan pada tafsir surah Qaaf disebutkan
dengan redaksi, :=i\*j' (Berdedaf). Dalanv riwayat Muslin dari jalur

Abu Az-Zinad, dari AI A'raj disebutkan, .1=*£.i (Berdebaf). Demikian

juga riwayatnya dari jalur Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dan demikian
juga riwayatnys dalam hadits Abu Sa'id.t

Ath-Thaibi  berkata,  "Asal  f¢¢c!aj7.af  adalch  f&foa!¢/.ajczf,  dari
kata     a/     fezj.cza/.,     artinya    berselisihan.     Contohnya,     focza/I/.¢/./wfa#ct

m«Aczcz/.a/I/.czfr     artinya     aku     mengalahkannya     dengan     argument.

Contohnya lainnya, I;.j; i3T €i5 (mafa¢ j4dam me7!gr/¢%cI# czrgcfme"
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Musa).   Tapi  hadits  ini  tidal  menampakkan  salah  satunya  (tidck
menunjukkan nana yang memang)."

Saya abnu Hajar) katakan, jika disandin8kan dengan redcksi,

Sf 'pr .±±S Cmaka Adam mengalahhan argumen Musal, mcka sNIga
mengalahkan argumen neraka, tapi jika tidak maka dalan perdebatan
tidak mesti ada yang menang.

Ibnu   Baththal   mengatakan   dari   AI   Muhallab,   "Bisa  jadi

perselisihan ini  adalali hakikat, yaitu Allah menciptckan kehidupan,
pemahaman dan kemanpuan berbicara pada keduanya, karena Allah
Maha  Kuasa  atas  segala  sesuatu.  Tapi  bisa juga ini  hanya  sebagai
kiasan. Demikian juga dengan fiman Allah dalan surah Qaaf ayat 30,

*S®c®,JF(Masihadakahtanbchano.

inti    perselisihan    mereka    adalch    masing-masing    saling
membanggakan diri terhadap yang lain berdasarkan para penghuninya.
Neraka mengira bahwa orang-orang yang dinasukkan ke dalamnya
banyak deri kalangan para pemuka di dunia sehingga ia lebih baik dari
surga  di  sisi  Allah.  Sementara  surga  mengira  bchwa  penghuninya
adalah para wali Allah, maka ia'merasa lebih balk di sisi Allah. Lalu
dijawab,  bahwa tidak  ada keutanaan  salch  satunya dibanding yang
lain berdasarkan para pen8huninya, dan masing-masing dari keduanya
hanya   mengadukan   kepada   Tuhan   mereka   mengenai   apa   yang
dikhususkan  baginya,  dan  Allah  telah  mengembalikan  itu  kapada
kehendak-Nya."

Pandangan  An-Nawawi  mengenal  ini  telch  dikemukakan  di
dalam tafsir surah Qaaf.  S6mentara penulis kitab .4J MWJbz.in berkata,
"Boleh jadi Allah menciptakan perkataan itu sesuai dengan kehendak-

Nya sebagai bagian dari surga dan neraka. Karena secara logika, untuk
bisa  bersuara  tidak  disyaratkan  adanya  kehidupan.   Kalaupun  itu
disyaratkan, maka boleh jadi Allah memang menciptakan kehidupan

pada  keduanya,   apalagi   sebagian   ahli   tafsir  mengatakan  tentang
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firman Allah dalam surah AI Ankabuut ayat 64,  ¢F+)' i:r+qi 3Ifl` 3;3
'O(i;ii\ (Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan)

bahwa setiap yang ada di surga adalah hidup." Kemungkinannya itu
kondisional. Pendapat pertama lebih tapat.

\ij' \j '+; Li :irioi ,`=jdi (swror berhaffl,  "wr¢ft¢z. rwfa¢72fu,

7»e»g¢p&    dz.a).    Kalimat    ini    mengandung    pengalihan,    karena
semestinya berbunyi, +, G (mengapa aku). Dalan riwayat Hanman

dicantumkan dengan redaksi, +, \---i (A41e»gapa aha). Demikian juga

riwayat Muslim dari Abu Az-Zinad.
°+iiaf:ier\i}\'S\±=:..V\.,(Keoualiolehmanusia~manusialemah

da# re#drAa»). Dalam riwayat Muslim disebutkan tanbahan, *3££J

(Da» }7cz»g  /e7%czfa).  Sedan9kan  dalan` riwayat  lalnnya  dicantumkan,

*'fJ(Da");¢#ghapar).Penjelasantentangkata;\ii±(lemah)telah
dipaparkan dalam tafsir surah Qaaf. Sedangkan i{£±[-I. adalah bentuk

.

jamck dari  ja3L[L,  yang  artinya  yang rendah  derajatnya,  yang  tidak

berharga.    Kalimat    sagaifAet    cz/    maf¢a'    artinya    perkakas    yang
berkualitas  rendch  atau  buruk.  Sedan8kan  a/.azz/Azfm  adalah  bentuk

jamak dari czcz/.z.z (1emah), demikian yang dinyatakan oleh Iyadh.

Adapun  kata  gfearatszfAzfm   adalah  bentuk  jamck  dari  kata

gartsa[a», yang artinya lapar. Dalam riwayat Ath-Thabari dicantumkan
d.engan harakat hasr¢fe di awal dan Jas};dz.d pada huruf rcz `, kemudian
h:\rmf ta `, yakni .ii;life (orang-orang yang lengah di antara mereka).

Maksudnya, ahlul iman yang tidak tergoyahkan oleh syubhat dan tidak
terbujuk  oleh  syetan,  mereka  adalah  para  penganut  akidah  yang
sfraAz.A,  yaitu jumhur.  Sedangkan  ahli  ilmu  lebih  sedikit  dibanding

junlah mereka.
-gs:i},'Jif e  .')fl\ Flir) (Dan neraka berkata. Lalu Allah berf irman

*ep¢dcz 'Swrgr). Demikian redaksi yang dicantumkan dalan riwayat ini
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secara ringkas.

Ibnu Baththal berkata, "Perkataan neraka tidak dicantumkan di
sini dalan semua salinannya, dan itu redaksi yang terpelihara dalan
hadits ini. mnu Wahab meriwayatkannya dari Malik dengan redaksi,
'cft=5:±3lb '&S:±l+ 'u}wl CAku diprioritaskan dengan orang-orang

yang sombong dan sewenang-wenang)."

Saya  (Ibnu Hajar)  katakan,  riwayat  ini  terdapat  dalan kitab
Gtia[ra `z.a Ma/I.* karya Ad-Daraquthni, dan Muslim meriwayatkannya
dari riwayat Warqa`, dari Abu Az-Zinad. Dia juga meriwayatkannya
daririwayatSufyan,dariAbuAz-Zinaddenganredcksi,6j3\=j°`¢+>*L
'Oi:i:±3r) CAku dimasuki oleh orang-orang yang sewenang-wenang

da!"  oraHg-ort]#g yang  sombong).  Dalan  riwayat  Muhammad  bin
SirindariAbuHurairahdisebutkan,i;#.I-:i+,a(Me#grpa¢ha
fidck  dz.mas«fr.  feoua/I).  Hedits  ini  diriwayatkan  oleh -An-Nasa'i.
sementara dalam hadits Abu Sa'id `disebutkan, ;rj :3LJl +'6 (Za/#

»eraha be7fafa,  "Dz. dr/amfu). Hadits ini dinckil oleh Abu Ya'la, dan''
Mrislim mengemukakan sa»aid-nya.

ri>. s-st ..3ai}, Jve h` 'JS (Maha Allah Ta.ala berf erman
kepnda    Surga,   "Enghau    adalch    rahmat-Kii.'r)    A]bnL    Az+Zined
menanbahkandalanriwayatnya,tf?`[[ip:I+;Lfi:+}±++:o>Ji(Afu

merchmati  denganmu  siapa  yang  Aku  kehendaki  diantara  para
Aambe-K„). Demikian juga riwayat Hanman.

;`Ji:+±L:r±pf.¢,lieFJ'f:?al,'J63(Dai"i4//aAbeutrman

kapadel  neraha, "Engkou  adalch  adzab-Ku.  Aku  menghakum  siapa

ya»g   j4fu    feAe»drfr..')    Abu   Az-Zinad   menanibahkan    dalan
riwayalrfurya, €>lfg .3 (Dart antara para hanba-Kuty.

;esL a; jdy, gi;;' iji3 tl*i 9ji;i ir ;jfi 'y ai .®¢ ira.I c6  (4drprx

surga, maka sesungguhnya Allah tidak menzhalimi seorang pun dart
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malchluk-Nya, dan sesungguhnya Dia mertyadihan untwk neraka siapa

);¢#g  Dz.cz   #e%e#ddfe.).   Abu   AI  Hasan  AI   Qabisi  berkata,   "Yang
diketahui pada bagian ini, bahwa AIlah menciptckan makhluk untuk
surga,  sedangkan  untuk  neraka  Allah  menempatkan  para  makhluk

yang  pemah   ada.   Saya  tidak  mengetahui   satu  pun  hadits   yang
menyebutkan    bahwa   Allah   menciptakan   makhluk   baru   untuk
menghuni neraka."

Dalan  tafsir  surch Qaaf telah dikemukakan hadits  dari jalur
MulammadbinSirindariAbuHurairchdenganredcksi,ir:;ft±+,'JtiJ

±J if :'J}:;; i£'Jj q;i; L}i a;a3 9*.? ir ir :J±€3 qp;^=:!  (Dz.haf¢ha„

kepada  Jahanan,   ``Apahah  engkou  sndch  penwh?"  Ia  mdyowab,
"Masih  adakah  tambahan? "  Maka  Tuhan  menempatkan  kaki-Nya

;;i:;;;-;;i;;gia ia pun berkata, "Cuhap, ouhap. '-? qurl:",di:T.dTf
jalur Haqunam disebutkan dengan redaksi,  a±--€i £ ;±a±' % 3€1 €6
I:Gigifbe&ith{'y3cgivij!q±iitf?}£3;±a5-b¢.hits:'jjfaafa,

(Adapun .neraka,  maka  ia  tidak pquh  hingga  Allah  menempathan
kaki-Nya  sehingga  ia  berkata,  "Cukup,  ouhap."  Ia pun pequh  dan
sebag;anbagi;;nyamendekqtkepadabagianlainnya,danAllchtidak
me;zhalimiseorangmckhlukpunD.

Di  sana juga telch  dipaparkan tentang perbedaan pandangan
mengenai  yang  dimaksud  `qcaki" di  sini.  Iyadh menjawab bahwia  di
antara penakwilan kaki di sini adalah, mereka merupakan kaun yang
telch   ada   dalam   pengetahuan   Allah   bahwa   Allah   menciptakan,
mereka."

`   AI Muhallab berkata, `Tambahan ini mengandung dalil bagi
Ahlus    sunah    yang. mengatckan   balhwa   Allali   berhak   untuk
mengadzab siapa yang tidak pernah dibebani untuk beribadch kapada-
Nya  sewaktu   di   dunia.   Sebab   semuanya  adalch  milik-Nya,  jadi
kalaupunA11ah`mengadzabmerekamakatidakberartizhalim."

Mengenai  hal  ini,  Ahlus  sunnch berpedoman  dengan  firman
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Allah dalan surah AI Anbiyaa`  ayat 23, :L±£ L± 'JLJ: `Y (Dz.a fz.da*

ditanya  tentang  apa yqng  diperpuat:Nya., firmanrINya, dalam sNIch
Aali `hiaan ayat 40, ;\:iJJ \J :}Ji£ (4JJ4A berbwaf apa y¢#g Did

feAe»dafr.) , dan sebagainya. Menurut mereka, ini temasuk yang boleh.
Sedan8kan  tentang  teljadinya  maka  perlu  diperhatikan  lebih  jauh
karena  di  dalam  haditsnya  tidck  terkandung  dalil  sebab  perbedaan
redaksinya dan memungkinkan untuk ditakwilkan.

Sejunlah inam mengatakan, bahwa redaksi hadits ini terbalik,
bahkan   Ibnul   Qay)in   menyatckan   bahwa   itu   kesalahan   dari
periwayat.   Dia  berd.alit   bahwa  AIlah  telah  mengabarkan, . bahwa
Jahanam  dipenuhi  oleh  iblis  dan para pengkutnya.  Demikian juga

guru kani, AI Bulqini mengin8kari kebenaran riwayat ini, dia berdalil
dengan fiman Allah dalam surah AI Kchfi ayat 49, I:LEEEE>i £L;rj ;+£Z 'YJ

(Dan  Tuhanmu tidak inenganiaya seorang jua punb. ELerndlan dill
berkata, "Hadits itu diartikan bchwa Allah menelxpatkan bebatuan di
nerde.   hi   lebih  tapat  daripeda  diartikan  dengan  menempatkan
malthlukbemyawaintukdiadzabbukanharenadosa."

Sebenamya bisa saja para riamluk itu adalah para makhluk
yang bemyawa, hanya saja mereka tidak diadzab saperti halnya para
penjaganya.      Kemun8kinan      juga      yang      dimaksud      dengan
`inengadakan" ini adalah memulai memasukkan orang-orang kafr ke

dalam nercka. Tentang memasukkan mereka ini diun8kapkan dengan
un8kapan   "mengadakan",   sehingga  `inengadakan"   di   sini  bukan
berar(i menciptakan malchluk baru tyang tadinya belum ada). Hal itu
berdasarkan redaksi, },+.ji :r--? :}[I-i :'J+|±3 \+± '®:)Sis (£o/# mereha

dinasul[kan   ke  dalannya,   dan  neTaka  ber:kata,   "Masih   adakah
tombeA¢»?')  Ia  mengulanfuya  hingga  tiga  kali,  kemudian  beliau
beasalDde, 'ts+g± }±±ri 'Zxds 14±, '€±a± S (Hingga Allah menempathan

kaki-Nya  padanya,  maka  saat  itu  neraha  pun  pendiD.  Ialdi,  yzHng
membuat  penuh  neraka  adalch  kaki  sebagalmana  yang  dinyatakan
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oleh hadits; dan penalwilanlentan8 kcki iri` telch dipaparkan.

Ibnd     Janrch    mengartikannya    tidck     saperti    zhahimya

*';irberdisarkan fimian Allah dalam sun.ch AI Muthaffifiin ayat 15,
'®riji3ifi }±j:i°{4{:).S (Sehali-hali tidak sesungguhnya mereka pada

hart itu benar-benar terhalang dari [melihatj  Tuhan merekdD. Setotrb
bila   diartikan   seperti   zhahimya,   berarti   papa   penghuni   neraka
mendapat  kenikmatan  karena  menyaksikan  itu   sebagaimana  para

pengrfuni surga mendapat kenikmatan dengan melihat Tuhan mereka,
karena menycksikan Yang`Haq tidak disertai dengan adzab.

Iyadh    berkata,    "Mungkin    makna    ucapan    beliau    saat
menyebutkan surga, l'JJi Sji;i ir +}fa£ 'Y &1 .0¢ (K¢rena seswmggrtfeny¢

Allchtidakmenzh.alimiseorangiur.dariiramba-Nyab,balow&,AIizin
mengadzab   siapa   yang   dikehendaki-Nya   tappa   menzhaliinya,
sebagaiman;yangAllahfimankan,;L2iii-!±+!+'jfi(De»gdnmit.4fu

mengzzdeabsz.apaya»g4faffehe#drfo.)..Mun8kinjugakembalikapada

perdebatan  ahli  surga  dan  am  neraka,  karena  Allah  menetapkap
keadilan   dan   kebijaksanaan   untuk   masing-masing   mereka   serta
berdasarkan  kebethckan  mining-masing  tanpa  menchaliini i scorang

\

pun."
Yang   lalp -berkata,   `Mun8kin   ini   mengisyaratkan  kapada

fimanINya dalam surah AI Kahfi ayat 30,  cJOu,\:all lj£±>3 lj#T i.i.I.I .O!
'±hls'E;|il®S':}ji'€P}'¥G\.,{Sesungguhnyamerekayangberimandan

bera[nd:I  shalth,  tehtwlch  Kcrmi  tidck  akan  menyian;iaham  pahala
orcing-orang yang mengerja:ham amalan[nya]  dengan balk). Mcr[Sf rtr
nyiaha]l    pahala    ini   'diungkapkan    dengan    tidak    menzhalimi.
Malt:sudrya,  memasukkan  orang yang  berbuat baik ke  dalam  surga
dengin  rahmat-Nya  yang   telah   dijajikan. bagi   orang-orang  yang
bertakwa, dan Allah mengatakan kepada surga, ri;>3 >=Ji (E#gha#

¢drJ¢ft 'r4ftmaf-Kel). Allah juga berflrman dalan surah AI A'raaf ayat
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56, '€gri=]\ 'tt .ti h\ '-&') .b\.. (Sesungguhnya rahmat Allah amat
dehat  kepada  orang-orang  yang  berbuat  balk).  Dengzm  dehikian
tanpakkesesuaianhaditsinidenganjudulnya."

Hadits  ini  menunjukkan  betapa  luasnya  surga  dan  neraka
sehingga dapat menampung semua yang pemah ada sejck awal hingga
kianat bahkan` masih membutuhkan .tambchan. Di althir pembahasan
tentang   kelembutan   hati   telch   dikemukckan   bahwa   orang   yang
terakhir  masck  surga  dianugerahi  saperti  dunia  dan  sepuluh  kali
lipatnya.

Ad-Dawudi berkata, "Dari hadits ini dapat disimpukan bahwa
hal-hal dalam hadits ini disebutkan secara global, karena surga juga
dimasuki  oleh  selain  orang-orang lemah,  dan neraka dimasuki juga
oleh  selain  orang-orang yang  sombong.  hi  sebagai  sanggahan baS

yang mengartikan perkataan neraka:  ?}+.£ :rE|? :)i (Masz.A adrfaA
tombaAa».?)   sebagai   pertanyaan  yang  bersifat   pengin8karan,   dan
bahwasebenamyaiatidakmemerlckantanbalan."

Jrct.go, hadits iinas.

a±-i (ra»dr). Mcksudnya, bekas yang merubah wana kulit
sehingga eta bekas hitan padanya.     .

:+`i 6€a...i ::S6 th;fa :ith 'J63 (Hamma7» berfafa,  "gafadaA
menceritakan  kapada hami,  Anas menceritahan kapada hami. '`. Tri
telah   dikenukakan   secara   mausA"/   dalani   pembchasan   tentang
kelembutan hati beserta `penjelasannya. Yang dimaksud di sini, bahwa
a» `a»aA   dalam  jalur  Hisyam  diartikan  .inendengar"  berdasarkan
riwayat Hamman.
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26. Firm;n AIIah, 'Y)3}' i)i J9)ql3 pl;;=JI :±L*J &1 b! "Ses##ggwfa#)Ja

Allah men-ahan langit dan bumi supaya tidak lenyap."
(Qs. Faathir '(35] : 41)

1: :'Jri; *J J*J j! > ;a :Jj a, # if

&i I;i; rfe .irty®i I;i :gis jf;
•(gJ.Jj 8i a, ,j3,jj 63)

{*; j£ ;rfui a; ^&i ®0! tire
t±;uk;iag%pi3t±;cle

7451.  Dari  Abdul|ah,  dia  berkata:  Seorang  pendeta  datang
kapada    Rasulullch    SAW    lalu    berkata,    "Wahai    Muhammad,
sesungguhnya Allah meletakkan lantit di atas satu jari, bumi di atas
satu jari,  gunung-gunung `di  atas  satu jari,  papohonan  dan  sungai-
sungai di atas satu jari, dan semua makhluk di atis satu jari, kemudian
Allah  mchgatakin  dengan  tangan-Nya, t `Akulch  Sang  Raja'.  Maka
Rasulullah    SAW    tertawa    dan    bersabda,     `Dcz#    mereha    fz.da!fr
mengagungkan Allah dengan pehgagungan yang semestinya'. "  (Qs.
Az-Zunar[39]:' 67)        J

Keterangan Hadits

(Bdb firman Allah,  " Sesungguhaya Allah menahan langit dan
hamz. s#paycl  fz.d:a!A: /e#);czp. ') Sebactan meriwayatkan dengan redaksi,

*\., JS p())i:J\ '::i;i (Memegang [menahan]  lagit di atas satu jarD
dan ini salah. Pada bal] ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu
Mas'ud.

AI Muhallat berfuta, "Ayat ini mengindikasikan bahwa langit
dan bumi dipegang (ditahan) tanpa alat apa pun, sedangkan haditsnya
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menyatakan   bchwa   keduanya   ditahan   dengan  jari.   Jawabannya,
memegang  dengan jari  adalah  mustahil,  karena  perlu  adanya  yang
memegang."

Yang   lain   menjawab,   bahwa  memegang  yang  disebutkan
dalam ayat ini adalch berkaitan dengan alam dunia,  sedan8kan yang
disebutkan  dalan  hadits  adalah  pada  hari  kianat.  Pendapat  Ahlus
sunnah  mengenal  jari  yang  dimaksud  beserta  penjelasannya  telah
dipapalkan dalam bab "yang ,4fu czpfaham de7Igr» fa»gzz»-Kzf."

Ar-Ra8hib    berkata.    "Memegang    sesuatu    adalch    terkait
dengannya dan menjaganya, AIlah berfiman dalan surah AI Hajj ayat
65 , +)#\ j3 'ij6.ijh 'F)i:J^ ':±J}b ¢Dan Dia menaha I oenda-benda]

lan±t  jatuh  ri  buniD.  Kir;i"at  ansahai lan  kadzaa  atnya  ck]i
menalannya dari ini, contohnya fiman Allah dalan surah Az-Zumar

ayat38,g±>:)'-\Z;±.S.JL{Apahahmerekadapatmenahanrahmai-
l,

Nydy."

gJ;j>pl3\11lla±a;al3;(Ses#»ggwhny;i4/haAme/efakfaa»
/a»gz.fdz.afassafu/.arf.).Taditelahdikenukckandenganreddsi;al3!
':±l+i (Sesungguhnya  Allah  memegang  (menahan]).  dan iri yirm8`

sesuai   dengan   juduhya.   Napun   sebagaimana   kebiasaan   imam
Bukhari,  yaitu  menrisyaratkan  redaksi  yang  menyebutkan  itu  dari

jalur   lairmya,   yakni   dari   AI   A',masy.  .hi   menunjukkan   balhwa
pemyataan mendengamya dari mrahim, yaitu An-Nakha'i.

JJ> ;`j (Seora#gpendeJa drtoHg). Kata frabr adalah benfuk
tunggal dari kata aAbaar artinya pendeta. Penulis kitab i4J Mtryan.a
mengatakanbahwapadasebaSanriwayatdisebutkan,1.;r;6(JI.bn./

da!tong), dia berkata "hi adalah kesalalian penyalinan.'; itu memang
sebagaimana  yang  dikatakannya,  karena  pada  yang  disinggungnya
disebutkan  dengan  redcksi,  :I+.3 ;\i  (SeoraHg  /e/afa.  drto#g).

Sedan8kan dalam riwayat sebelumnya disebutkan, ;G b:?ja€£ bi (B¢fawa
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seorcz7!g ycz¢z4dz. dczfa!#g). Dalan riwayat Muslim disebutkan,  -i+i £€

?jijl £H  (Seora#g pe#defa   y¢ftwdz.  dczfdJcg).  Dengan  demikian

diketahui bchwa periwayat yang berkata, "Jibril" adalah keliru.

27. Riwayat tentang Penciptaan Langit dan Bumi serta Makhluk
Lainnya. Itu Adalah Perbuatan AIIah dan Perintah-Nya. Maka

AIlah dengan Sifat-Si fat-Nya, Perbuatan, PerintahlNya dan
Perkataan-Nya adalah Yang Maha Pencipta, Yang Menciptakan,

Bukan Makhluk. Adapun Sesuatu yang Terjadi Karena
Perbuatan, Perintah, dan Penciptaan-Nya, Maka Sesuatu Itu

Ada]ah Objek, Malchluk Yang Dibentuk

*3 # &1 i; £#13 iS' L`;:; ,i; i i; :'J6 crG ci:I c£
Lii3 .givi; +3 rfe &i ji &i j*3 ;sA± 'i+:1 £!fy e'j±

'                 ,             -                   `                                                                                                                                ,

::I: '.dr ffi .of; ij: fal #{ a ii3 ±fa &t jb ai 1*;
pi;aiJij;iLeb;>:ii:£i=iij!:E€.isi±:;;)i:±tyijfi+

j= ij .a,3 $3g ij ij .(,I,q'qi Jj!, 3!j j! (,JqiJ
C- rJ , ; j± t3frot tit '®;i iL: `ais~; 5# G1!

•al,5,lfu,j±
7452. Dari Ibnu Abbas,  dia berkata, `.Pada suatu malam aku

menginap di rumah Mainunch ketika itu beliau riliran di tempatnya
agar aku bisa melihat bagainana shalat Rasulullah  SAW  di malam
hari.     Rasulullah    SAW    keniudian    berbicara    sqjenak    dengan
keluarganya,    lalu    tidur.    Pada    sapertiga    malam    teralchir    atau
sebagiannya,   beliau   duduk   lalu   memandang   ke   langit,    lantas
rne"toaica, ` Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi ~
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hingga-orang-oro»g )/¢»g berafa/ '.  Kemudian beliau berdiri, lalu
berwudhu  dan  membersihkan  rid,  kemudian  shalat  sebelas  rakaat.
Setelah  itu  Bilal  menyerukan  shalat,  maka  beliau  pun  shalat  dua
rakaat, kemudian keluar lalu shalat Subuh mengimami orang-orang."

~an Hadits
(Bab   Rivayat  tentang  penciptaan  langit  dan  btrmi   serta

matt/wh   /az.»7z)/a[).   Demihian   redaksi   riwayat   mayoritas   dengan
menggunakan kata tokh/I.I.g ®enciptaan), sedan8kan da|am riwayat AI
Kusprnihani    dicantumkan    dengan   kalimat,    Ahalgis   samaaM/aafz.

(penciptaan    lantit).    Berdasarkan   redaksi    inilah    Ibnu   Baththal
mensyarahnya,  dan  ini  redaksi  yang  sesuai  dengan  ayatnya.  Kata
tokh/z.rty berasal dari kfra/l¢ga. Kata ini digtmakan seperti dalam fiman
Am dalam surah AI Hat ayat 5, i-jiii t±3 3iiai (yng Semp„pra

kyadiannya    dan    yang    tidak   sempumd).   PenalsirmnyaL   \ctch
diisyaradfan dalan pembahasan tentang haid.

(Itw   Adalah   Peg.buatan   AIlah   dan   Perinlch-Nydy.   Yang
dimq][sud  dengan  perintah  di  sini  adalah  foin  (JbdilaA).  Kata  amr

(perintah)     nnertyunyai     beberapa    makna,     diantaranya     adalah
menggunakan pola kata qrz./ a(ata perintch) dan ada juga yang benxpa
si fat dan kondisi, yang dimaks`rd di sini adalah yang pertama.

(Maha Allah dengan sif iat-sif al-Nya, perbuatan. periutah-Nydy.
Demikian redaksi yang dicantumkan olch semua periwayat, sementara
Abu Dzar menanibahkan dalam riwayatnya, `Dan perkataan-Nya".

6|:*:'±'U'S:3l'Uedl'§)(DiaadalahYangMahapencipta,

yang menciptahan,  buhan  makhluk>. Kaito tidalf al  muhawwin tidalf
terdapat dalam Asma`ul Husna, tapi malmanys adalah al mzdAawi.r
(Yang Maha Pembentuk Rupa). Kalimat "dan perkataah-Nya" setelah
kalimat  "dan  perintah-Nya" merupakan penggal>ungan  yang  lthusus
kapada yang umum.  Karena yang dinaksud dengan perintah di  sini
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adalah  pefkataan  ha#   0.ad]./aA)   dan   ini   termasuk  perkataan-Nya.
Kalimat ini "dan perintch-Nya" tidak tercantum pada bagian ini, dan
bagian salinan lainnya tidck mencantumkan, ``Dan perbuatannya".

AI  Karmini  berkata,  "hi  lebih  tepat  agar  kalimat  ghairu
makhluuq "bukan makhluk" menj adi tepat."

Padchal  mcksud  redaksi  penulis  a¢alah  membedakan  antara

perbuatan dan apa yang terlahir akibat perbuatan. Jadi, yang pertama
temasuk   si fat   perbuatan,   sedangkan   Yang   Mencipta   bukanlah
makhluk  a]ckan  yang  diciptckan),  jadi  si fat-Nya  bukan  makhluk.
Objeknya  adalah  danpak  dari  perbuatarmya.   0leh  karena  itu,  ia
dihvikuni malchlck. Maka dari itu foam Bukhari mencantumkan,   e3
-®Jlj:; .el=; .J;i; JS ?.jz;'3 g±;tJ€3 g;iJ S}i± 'e6 (D¢# );a»g fer/.adz.

karena  perbuatan,  periutah,  dan penciptaan-Nya,  maka  itu  adalch
objck,makhlukyangdibeutuk).

Yang    dinaksud    dengan   perintch   di    sini    adalah   yang
dipedntahkan,  yaitu yang dimaksud pala fiman Allah dalan surah
AdrINisaal  aygr\ 41, .\;;S h\ ':rllk 'O\i') (Dan ketetapan Allah pasti

ber/afu)`danfiinan-Nyada'1amsurahYuusufayat21,u-j>'+,Gal3

9fi (Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nyao, 3I\£a kha mengatckan
bahwa kata gantinya kembali kepada Allah. Juga yang dimcksud pada
fiman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat 1, lJ2i Ou,i Ji;J tj}ij; ^&` Jal'

(Barangkali  Allah mengadakan  sesudah itv sesuatw ha! yang bprmD.
danfiman-NyadalansurahAIIsraa`ayat85,ril3rli:il+i)}`jj

(Katakanlah, " Huh itu termasuk urusan Tuhanku.'r)
•DalanhaditsSAaAz.Adisebutkan,£`:iJJIJ!+IfirL}it€£albi

(Bchwa .AIla¢ menjadihan apa yang difeehendaF-.Ny.a. dari p.eri.ritap-
Ivycl),di`dal;rmyajugadisebutkan:£);J`J+L<!+;i.`L3J)'L±£51

(Maha  Suci  lagi  Suci,  Tuhan  para  malaihat  dan  rwhty.  Sedzrmgivan
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fiman Allah dalam surah AI A'raaf ayat 54, £qi3 :3i±j°l a' qi (J#gczf/aft,

menciptahan    dan    memerintahkan    hanyalah    hak    Allchly,    dsarL
dipaparkan di akhir pembahasan tentang tauhid.

Argunien Ibnu Uyainch dan lainnya bahwa AI Qur`an bukan
makhluk,  karena  yang  dimaksud  dengan  "perintah"  adalah  fiman-
Nya, :I+ (/adz./aA). Ini disanbun8kan dengan penciptaan, sedan8kan

penyambungan   mengindikasikan   perbedaan.   Karena   fu«   adalch
perkataan-Nya, sedan8kan orang yang mengira bchwa yang dimaksud
dengan  perintah  di  sini  adalch  yang  dimaksud  dengan  fiman-Nya
dalam surah An-Nisaa` ayat 47, qjiii &` }i a6'J (Da# kefefapa# ,4JJafo

pasfz. ber/aha) adalah tidak benar, sebab yang dimaksud pada ayat ini
adalah yang diperintahkan,  yaitu yang terjadi dengan ha»  (/adz./aA).
Kata fu» (/a[dz./aA) adalch bentuk perintal, dan ini temasuk perkataan
AIlah, jndi  ini  bukan makhluk,  sedan8kan  yang  teriadi  karena-Nya
adalch mckhluk dan berlaku perintah padanya, karena ia diciptakan
oleh-Nya.

Kemudian    saya    menemukan    keterangan    tentang    yang
dimaksudnya  dalan  kitab  Imam  Bukhari juga yang  disusun  secara
terpisah dengan judul Aha/a 4/'a/ i4/ Jb¢d, dia berkata, "Orang-orang
berbeda pendapat mengenai /a 'z./ ®elaku), j 'J ®erbuatan) dan mcz/'#/
(objek).  Golongan  Qadariych  menyatakan  bchwa  semua  perbuatan
berasal dari manusia, sementara golongan Jal>riyin menyatakan bahwa
semun perbuntan dari Allah.  Golongan Jahmiyah menyatakan bahwa

pebuntan dan objek adalah sana, karena itulah mereka mengapkan
bchwa fun  adalch makhluk.  Sementara golongan salaf mengatakan,
bchwa  penciptaan   adalah  perbuatan   Allah   sedan9kan  perbuatan-

perubatan  kita  adalch  makhluk.  Dengan  demikian  perbuntan  AIlch
adalah si fat Alla]L sedan8kan objek-Nya adalch para makhluk."

Masalah af-f¢twz.# ®enciptaan) adalah masalah yang masyhur
di kalangan para ahli kalan. Mereka berbeda pendapat, apakah si fat
perbuntan   itu   gndz.I.in   (azali)   atau   Aaadz.ts   (ada   permulaannya)?
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Sebagian  salaf  termasuk  di   antaranya  Abu  Hanifch,  mengatakan
bahwa  si fat perubatan  itu  gadz.z.in,  sedangkan  yang lain  temasuk  di
antaranya  Ibnu   Kilab   dan   AI   Asy'ari,   mengatakan  bahwa   si fat

perbuatan itu foczczdz.ts sehingga tidak menyebabkan makhluk dianggap
qadiin.

Yang pertana menjawab, bchwa si fat ciptaan sudah ada sejak
azali   sedangkan  makhluk   (yang  diciptakan)   tidck.   Sementara  AI
Asy'ari menjawab bahwa dahulunya belum ada pencipthan dan tidak

pula makhluk (ciptaan) sebagaimana O[etika tidak teljadi pemukulan)
mcka  tidak  ada  pemukul  dan ].uga  yang  dipukul.  Dengan  demikian
mercka menetapkan Acjdwts-nya si fat sehingga menetapkan teljadinya
faowodz.ts pada Allah. Nanun pemyataan ini dijawab, bahwa si fat-si fat
ini  tidak  menjadi  sesuatu yang  ada pada  dzat.  Mereka menanggapi
bahwa jika demikian mcka azali itu tidak disebut KAaa/I.a ®encipta)
dan tidak pula -Rcrazz.g ®emberi rezeki), sedan8kan ke/am ®erkataan)
Allah  adalah  ga!dz.I.in.  Yang  telah  ditetapkan  adalah  sudah  ada  4/
KAaa/z.g dan 4r-J{aazz.g sej ak azali.

Sebagian      golongan      Asy'ariyah      menyatakan,      bahwa

penyandangan  itu  berdasarkan  kiasan,  dan  tidak  adanya  penanaan
bukan berarti meniadakannya secara hakiki. Nanun sebagian lainnya
tidck  setuju  dengan  pendapat  ini,  bahkan  menurut  nukilan  dari  AI
Asy' ari sendiri, "Sesungguhnya penamaan berlaku sebagainana alan,
sedang]ran  alam bukan hakikat,  dan tidak ada kiasan dalan bahasa.
Dalam  syariat, kata 4/ K*¢a/I.g dan j4r-jtaae].a adalah hakikat Allah
secara. syar'i, dan pembahasannya mengenai hal ini, bukan mengenai
hakikat bchasa.  Jadi, mereka menetapkan bolehnya menyatakan ism

rfu 'z./  (sebutan  pelaku)  kapada  yang  tidck  melakukan  perbuatan  itu.
Lalu dijawab bahwa penyandangan di sini adalah secara syar'i, bukan
secara bahasa."

'Sikap  linan,  Bukhari   dalan  masalah  ini  mengindikasikan

baliwa  dia  sapendapat  dengan  pendapat `pertana,  dan  orang  yang
besikap  demikiann tidak  sampai  terperosok  dalan  masalah  A¢wadz.fs
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yang tidck ada pemulaannya.  Hanya Allah-lch yang kuasa memberi
petunjuk.

Ibnu   Baththal   berkata,   ``Maksudnya,   menjelaskan   bchwa
semua  langit  dan  bumi  serta  semua  yang  ada  di  antara  keduanya
adalah  malchluk  karena  adanya  dalil-dalil  yang  menyatckan  hzfdctts-
nya  semua  itu.  Selain  itu,  karena  adanya  bulrfu  yang  menunjukkan
bchwa tidck ada pencipta selain Allah, serta bukti yang menunjukkan
ketidckbenaran pendapat  yang mengatakan bahwa tabiat,  cakrawala,
cahaya, kegelapan dan Arsy adalah j4/ Kfocza!/z.a.  Semua pemyataan ini

jauh  dari  kebenaran karena adanya  dalil  yang menunjukkan faz4drts-
nya    semua    itu    dan    semua   itu   membutuhkan   m«Adz.rs    (yang
mengadakan) karena mustahil adanya m#fedats (yang diadakan) tanpa
adanya mwfadz.fs (yang mengadakan). Kitabullah sebagai bukti atas hal
itu, di antaranya adalah ayat dalani bab ini."

Di  samping  itu,. dia juga berdalih  dengan  tanda-tanda langit
dan bumi yang menunjukkan keesaan-Nya dan kekuasaan-Nya. Allali
adalah  Yang  Maha  Pencipta  lagi  Maha  Agung.,  Pencipta  selunin
makhluk, karena semua yang howadz.ts ,tidck demikian. Dzat-Nya dan
si fat-Nya bukanlch  makhluk  (ciptaan):  AI  Qur`an  adalah  si fat-Nya,
sehingga AI  Qur`an bukan   malchluk.  Dengan demikian semua yang
selaln-Nya berasal dari perintah-Nya, perbuatan-Nya dan penciptaan-
Nya, dan semuanya edalah makhluk-Nya."

a±...i3J Ji J±..+qi I..jJl 'ul' 66 \:ii (Dz. Seperfz.gq rna/am )/a»g-

1eraAAz.r     afBzf     separzzA»);a).     Dalam     riwayat     AI     Kasymihani
dicanfumkan dengan redaksi, iz:a; Ji (A/¢" sefe»gchnya). Dalam tafsir

surah Aali `Imraan telah dikemukakan dengan sa7]ad dan redcksi ini.
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28. Firman Allah, :;}L:;jot u`;q, \£a+i ::ja .ri'3 ``D¢# ses««ggwh»]7¢

telah tetap jdnji Kami kepada hamba-hamba Kant yang menjadi
ro§#/. " (Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 171)

tl' :Jj iJ # a, j= a,, ,J*J `of .ii£ a, ,g>; ;i;a g!,i if
.g;a;°l±;Lei;;®;:g3F'j*:fty'lr+:j±j°ifai;z±

a

7453.   Dari   Abu   Hulah  RA,   bchwa   Rasulullah   SAW
bef[sdeda, `. Setelah Allah menyelesaihan penctptaan, Allah menulishan
di  sisi-Nya  di  atas  Any.   `Sesungguhnya  rahmat-Ku  mendahalul
murka-Ku'."

+[= a, jt a, ]*J G£€+ := i, ,g±J ?;::i, i; a, # #
*{±{jai±£+*igk.Oi_Jj.jii2io,Jj3tht±3_i3
trfef`i#;*;.+:tifif:ife3*;i:t-:fo'faf,fOjf-i;i;iifjf
aJ:;3 iifi3 i;)j :+±± .pL:±r gfjfi; :;# ::i{:i.I £'! ::=:; qu`-T,,

3ao, jif j* rfu' +if
rfe LES®i 9fa

a,
®P •€JJ, 33 a; ¢r` `'J* if ¢#3
'.,,.E= i,i; S! af;i ti; ;3i; 1 £

uljaijifj:;:}::j'+if.o!3.;aitioj3jai_,             _,             ,                          `                                  ,                                                       ,

.chojjrfu®iLpf:t:;:+::3LcSoi#:±+i`;;®y!i£;3_,         _            _                                                      ,            -                ,

7454. Dari Ibnu Mas'ud RA, "Rasulullah SAW menceritakan
kepada  kami  ulan belian  adalah  orang  benar  lagi  dibenarkan-,
behaM     bersaloda.     `Sesungg.Ihnya     penciptaan     setiap      halian
disempunakan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari atou
enprt puluh malam, kemudian mdyadi segu;mpal darah selara itu
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pula, laha menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian Allah
mengutus seorang malalkat, lalu diberitchukan empat hal, lantas dia
mencatat (menetapkan) rezcki, Of al, amal, dan tentang sengsara atou
bahagianya,   setelch   itu  rul.  ditiupkan  kepadanya.   Sesungguhnya
seseorang  di   antard  kdian  berGanal  dengan  c[malan  chli  surga
sehingga  tidak  a¢q jarak  antara  surga  dengan  dia  keouali  hanya
sehasta,   laha  dia  didahului  olch  ketetapan  itw  sehingga  dia  pun
mengcrmalkan analan ahli nercka so[mpai alchirmya dia masuk neraha.
Dan  sungguh  seseorang  dari  kalian  beramal  dengan  amalan  ahli
neraka  sehingga  tidak ada jarck antara neraka  dengan  dia hanya
sehasta,  lalu  dia  didahahi  oleh  ketetapan  itw  sehingga  dia  pun
mengamalkan amalan ahii -surga sampal alchirnya dia masuk surga.."

L; :Jj ;i,; ,;i= ±„ i:, .;±), a®f ,1=:i ±„ -`p>J r,,S ;,,, ;;
oy! |5,fi€ tij, :.d'± 9i€;)}€ ct :€rf i€;.j}€ .ji €+:=±; G c+;,;

`

i£ 'Odr :'jj .-p.~yi ,±T j!-t`±i;i 63 6.*:i 6;i 6 a` aH:3 ;i

•+3 ,4S &1 jfo qu, Ll#.I
7455.  Dari  Ibnu  Abbas  RA,  bahwa  Nabi  SAW  bersabda,

"Wahai  Jibril,  apa yang menghalanginu  utuk mengunjungi  kami

lebih  banyak  dart  biasanya  engkou  kuoyungi  kamIT'  Lalha tim]ndalh

ayat,  "Dan  tidaklah  kant  (Jibril)  turn,  keouali  dengan  periutch
Tuhanmu.  Kapunyaaan-Nya-tch apa-apa yang ida di hadapan kita,
ape-apai  ya#g  dz.  be/chczng  fa.f¢"  hingga  alchir  ayat.  Ibnu  Mas'ud
berkata, "Ini adalah j awalban bagi Muhanmnd SAW."

a+ +.,i ':k }„ i:, A" `J:':,,i a; g±.:i :==i :'J15 &„ ,;i :+--,'JLj;? `?L#', ir ®1     S,:

fJA? ,i `diuk *i#. 3i3 itl,J|.l ,-i
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c*'! ui}f i3i Life .ife

ttry', *ui 63
;}*L=

ilii
ah,Jtij):,Ja;

7456. Dari Abdullah, dia berkata, .`Ketika ahi sedang bedalan
bersania Rasulullah SAW di perkebunan Madinch, sedan8kan beliau
bertelekan sebatang ranting, beliau melewati sejumlah orang Yahudi,
kemudian    sebaSan   mereka   berkata   kapada   sebagian   lainnya,
`Tanyckan   kapedanya  tentang   ruh'.   Yang   lain   berkata,   `Jangan

tanyakan   kapadanya  tentang  rch'.   Lalu  mereka  menanyckan   itu
kapnda beliau, maka beliau pun berdiri dengan bertelekan pada ranting
itu  sementara  aku  di  belakangnya.  Aku  kemudian  mengiva  bahwa
wahyu sedang ditunmkan kapada beliau,  lalu beliau bersabda,  `Daiw
mercka   bertanya   kapadamu  tentang  "h.   Katahanlah,   "Rwh  itu
termasuk urusan  Tuhanku,  dan  tidaklah  hamu  diberi  pemgetahuan
me/az.»fa» sedz.fa.f ". ' Maka sebaSan mereka berkata kapada sebactan
lalrmya,    `Sudch   kami   katakan   kapada   kalian,   jangan   bertanya
kapedanya'."

:+ij, &i :+:£€ :Jj i3 ,rfe &i jfa &i J*; oof .:1;3 d;i }£eel *iqJ 5;+€3 fry j 3qu°l

;i Jif * 'Jl` a a a} €> tfi.,,

J',        ,     ,

EE=E= i ,rty j :Lati
Jf ifu', ti±.JJ:

•3*
7457.  Dari Abu Hurairah, bchwa Rasulullch SAW bersabda,

``Allch    mdyandn    orang    yang    berjihad    di   jalan-Nya,    yang

mengeluarhannya  hanyalah  jihad  di jalan-Nyq  dan  membenarkan

670. - FATIIUL BAARI



kalimat-halimat-Nya,  bahwa  Allah  aha:n  mermasulckannya  ke  surga
atou  mengembalika:mya  ke  tempatnya  dia  keluar  darinya  dengan
memperoleh ganjaran atou harta rampasan perang."

:'Jl= +,,i ,;i> i„ i:, 9;±), lj; :)iJ ;\= :Jj u:„: tJ;i :;
q;„ J;;,  g2 £Jj,; ;;€j  `;U:J :,;l::J3 ¢a£\==, :,;l::JJ i;>i :,;l::J :,i.:I,

•?" J:;, g3 ;;i lj:jo, ,`p ?" ii)i 'J:,Z:), :JJ:6 :; :,Jd

7458.  Dari  Abu  Musa,  dia  berkata,  "Seorang  lelaki  datang
kepada   Nabi   SAW   lalu   berkata,    `Seseorang   berperang   karena
fanatisme   (suku,   golongan),   belperang   karena   keberanian,   dan
berperang karena riya`, manckch yang befada di jalan Allah?' Beliau
"enioowde, ` Barangsiapa bexperang agar `kyl{mat Allah adalch yang
tertinggi, maka dia di jalan Allah ."

Kcteram!aD Hadits +

(Bab firrnan Allah, "Dan sesungguhnya telah tetap janji Kani
kapada hamba-hamba Kami yang melyadi rasul. 'r) Padababib iri T"m
Bulthari mengemukakan enan hadits, yaitu:

Plerfrmlg,  hadits  Abu  Hurairah,  q=aJ :=j;I. fl+) 3!
(Sesungguhaya   rahmat-Ku   mendahului   riurha-KMD.  Pen:3chsarrny=
telahdipaparkanpadababfirmanAllall,i:Jfal;+;i*a"Da»j4/APA

memperingathan kamu terhadap Diri (siksa)-Nya. " (QS. Alzhi .1mm@n

[3]: 28, 30) dan haam Bulthari menrisyaratkan kuatnya pendapat yang
mengatakan bahwa rahmat temasuk si fat-si fat Dzat. Karena kalimat
termasuk  si fat  Dzat, jadi  walaupun  tampak  sulit  menetapkan  ledih
dahulunya sifat rahmat, namun yang saperti itu ditemukan pada si fat
kalimat.  Kalaupun  sebagai  jawalban  fiman-Nya  dalani  surah  Ash-
Shaaffaat ayat 171, \±i}i ::i;:. (re/ch fetop/.a»/.z. X:amz), maka itu telah
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mencaha:p± SLj tlf. (rahmat-Ku mendahului).

Orang  yang  mengatakan  bahwa  mendahulukan  sifat  rahmat
menunjukkan  ini  si fat-si fat  perbuatan  telch  mengabaikan  mcksud
imam Bukhari. Dalam penjelasan hadits ini telah dipaparkan pendapat
orang  yang  mengatakan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "rahmat"
adalah penyampaikan pahala dan yang dimaksud dengan "kemurkaan"
adalal menyampalkan hukunan.

';3|±i\ ^drl ;}al \:1 (Setelah Allah menyelesalkan penciptaanD.

Maksudnya,   menciptckan   mereka.   Setiap   perbuatan   yang   detail
disebut qadha, saperti fiman Allah dalan surah Aali `hiraan ayat 47,
l.fi;}E6ris`.,¢ApabilaAllahberkehendakmenetapkansesuatuD.

ffed«¢, hadits Ibnu Mas'ud,  *3 ii=.3 g;i> &1 j=p il J*3 61>
'b.5:ul\ 'O?\=eJ` (Rasulullah SAW menceritahan kapada kami ndan

beliau  adalah  orang  benar  lagi  dibenarha:nT). Pen:3chsa"ryal teLch
dipaparkan pada pembahasan tentang takdir. Yang dimaksud di  sini
alala\n ledalisi, '+L4l S13 ':3;i (Lalu dia didahahi oleh; ketetopan`
.,").

Ibriu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia belkata, "Hadits ini
mengandung   §anggchan  terhadap   orang  yang  mengatakan  bahwa
Allah  masih  terus berbicara  dengan  semua  ha/am-Nya  berdasarkan
dAIL FJLiS gJL,'+3± (Lalu diperintahkan dengan empat kalimat

"a//).  Karena  perintch  dengan  kalimat  teljadi  ketika  penciptaan.
Demikianjuga,iJ;JIgj±±;;'?'(Kem%dz.andz.fz.«pfanrzfAkeprdr»}ia[)

yangrtebadi dengan i? 0.adz./aA), dan ini termasuk ha/am Allah. Selain

itu,+ hadits    ini   juga   sebagai    sanggahan   terhadap    orang   yang
mengatakan  bchwa  seandainya  Allah  beckehendak,  tentu  bisa  saja
mengadzab   orang-orang  yang  taat.   Sanggahannya,  bukanlah   si fat
Yang Maha Bijaksana untuk merubah-rubali ilmu-Nya, karena Allah
telali  mengetchui  sejak  azali  tentang  siapa  yang  dikasihi  dan  siapa
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yang diadzab."

Ibnu At-Tin menanggapi bahwa itu  edalah pandan8an Ahlus
sunnah dan tidck ada dalil bagi mereka, dan sanggahan terhadap apa

yang   diklaim   oleh   Ad-Dawudi,   baalan   pertama,   bahwa   yang
memerintahkan     adalah     malaikat,     dan     kemun8kinannya     dia
memperolehnya dari Lauh Mahfuzh. Yang kedua,` maksudnya adalah
bila itu telal ditetapkan sejck azali, mcka itu sudah pasti tedadi, dan
tidak mungkin teljadi saperti apa yang dia katakan.

iKefz.g¢,  hadits  mnu  Abbas  mengenai  turuquya  fiman  AIlah
dalam surah Maryam ayat 64, C:+) ;{ .Y! J3£` I;i (Da# fz.dakJaft hamz.

(Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmuly. Pe;ri:jctasarinya. tctalh
dipaparkan dalam tafsir surah Maryarn. Di sini disebutkan tambahan,

±isi:i '+r:±\ \'XL '®€ (Ini adalch ja:waban bagi Mwhanmad SAvy). .
Dalan  riwayat  AI  Kasymihani  dicantumkan  dengan  redcksi,   6\j

}1*:j, '+13a°l (/awba» z.#z. «»fzt* M%A¢mma®. Perintah di+ sini dalan

firman-Nya, C:lJ:3 jiL (DemgrH per].%f¢* rw*a#mw) bermakna "izin'€',

yakni Jibril tidak tunm ke bumi kecuali dengan seizin-Nya. Mun8kin
juga yang diinaksud  adalah dengan riembawa wchyu, karena hunf
b¢`    ini    berfungsi    sebagai    penyeltaan    (yalmi L  dengan  + di§ertai
membawckan  wahyu).  Pembchasan  tentang   ini   telah   disinggung
sebelumnya yang berasal dari Ad-Dawudi` beseriajawabannya.

jrcexp¢f, hadits. Ibnu Mas'ud tentang tunmnya fiman. Allah.
dalanisurahAIIsraa`ayat85,£J}l¢OuJLJ3(Da#.merehaberf&#);a

4epada"#    fe7!f¢7Ig   rw%).    PeLjelasamya   ;elah    dipaparkan   pada

pembchasan tentang tafsir,  dan clan ada tarnbahan keterangap tpady,
b?bsetelabnya.I   ,       ,.      i   i   .,,.

ri\, L?J|€'a;if\ '¢=i¢± (Maka aku `hira bphwa .w`qkyu sLedang r.A

c7z.rc4r##4cz7®  frep¢c7cz  be/I.a!w).  Dalam bab  b6rikutnya \akach: dikermhakan ``,I.

hadits dengan redaksi, :==}ii (Maha aha f¢few). Ada yang mengatakan,
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dia    menyebutkan    "mengetchui"    sedan9kan    maksudnya    adalah
"mengira".  Ada juga  yang  mengatakan  sebaliknya.  Selain  itu,  ada

yang mengatakan, bahwa dia lebih dulu mengira kemudian akhimya
meyckini.   Jadi,   penggunaan   kata   "menduga"   (mengiva)   adalah
berdasarkan   pengihatannya   yang   pertana,   dan   penggunaan   kata
"mengetahui" adalch berdasarkan akhir kondisinya.

JHeJfro¢,haditsAbuHuralrch,;}+¢1iG;2j,&1:)Zfe(AJ/aft

mekyamin  bagi yang bdyihad di jalan-Nyaty. YaIT8 dim:cksnd di shh
aiddlch redcksi, ++,)a+S 'S±:a-i:) (Dan membenarhan halimat-halimat-

Jvya). Maksddnya, yang terdapat dalan AI Qur`an yang menganjurkan

jihad dan pchala yang dijanjikan-Nya. Hadits ini telah dikemukakan
dengan sa#ad hi pada pembahasan tentang shalat yang lima waktu.
Penjelasannyatelahdikemukakanpadapembahasantentangjihad,dan
akan dij elaskan juga setelah satu bab berikutnya.

Jree»rm,haditsAIuMusa,jJSth.t¢ili;±i6:ik!,|=6tf
bl J;; (Barangsiapa  bexperang agar  halt:mat Allah  adalah yang

tertinggi.  nraha  dia  di jalan Allah®. Pen6chsa"rya, \ctch dipapadsan

pedapembahasantentangjihad.Yangdinaksuddisiniadalchredaksi,-\|±3\'s±fy'==}±(KalimatAllahadalahyangtertingg.D.Mckswhya,

kalimat  tauhid,  yaitu  kalimat  mengesakan  Allah,  dan  itulch  yang
dimcksuddenganfimanAIlahdalansurahAati`hnraanayat64,:J[[j

L;±±. tr+?;S j}(fa (Martlch  foeli.peganal  kapada suatu

kalinat  ftetetapan]  yang  tidak  ado  perselisihan  antara  kami  dan
fam%). Mungkin juga yang dimaksud dengan "kalinat" di sini adalah
kcaqu.

Ar-Ra8hib berkata, I.Setiap ketetapan disebut kalinat, balk itu
berxpa pehataan atappun peduatan, dan yang dinaksud di sini adalah
hukumnya dan pensyariatannya. "
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29. Firman Allah,  3bctj3i I;i ;;;=j, ca'S fu€} ``Scs##ggndH}7¢ perfrofwa#

Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya. ''
(Qs. An-Na±l [16]: 40)

&i ci9 ¢#i 'i+ :'J6 'qu pr: ;fl®l if
.&`;i#u:ug-Lraijfi;,£isijd£{LeJti;
',,

7459.   Dari   AI  Mughirah  bin  Syu'bch,  dia  berkata,  "Aku
mendengar RTafo,hi SAL:`W bersalDde, CMasih ahan ada dart unatha siiatw
kaun  yang  tetap  konsistqu  pada  manusia  hingga  perintah  AIlch
datangkepadamereka'."

ir 'J13£ 'y :Ji; i3 # &i jfa ¢#i t±+ :'Jj 'a:,jti if
'dt; ul ap"ife a $3 ii{aj; ; *g±; c:i a,i ;i +aij3;61 #

•di-; js *3 ij, }i

:i;jc 'jis; .,thL; i;3 :'j* isc; :==+ :*Gt:rLf tu,a 'jd;
•fdii;*3:Ji;isG;gii!ipe};ar,ciii

7460.  Dari  Mua.wiych,  dia  berkata;  ":Aku -menderigar  Nabi
SAW betsaytode, ` Masih akan ace dari :}xprlatku s.unrty unat yangteldy
tegak dengan ieriutah Allah,  or.an% yang mend:us;akan 'me;ekg dan
orang yang rnerendafukan mereka tidak meninbulkan kemudhdrdrtan
kepada mereka hingga datang perintch Allah sedang mereka masih
telap seperti itu' ."

Malik bin Yulchaniir berkata: Aku menderigar Mu' adz `berkata,
"Mereka itu  ada di  Syani." Lad rdunwiyah berkafa,  "hi  dii -Malik

menyatakanbahwadiamendengarMu'adzberkata,`Merekaitufadadi
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Syan'.„

Tj ill;:I i; +3 9fe &i ji S#i 'L±3 :'J6 `G #:i f
aii :rj 3Li€ }'3 ¢<=£:i G i:£jj°i g* #.1 }' :'ja; 9;i*i

.i, ajfrL,j;±' t,|f3i L3'3 tife

7461.  Dari  Ibnu  Abbas,  dia berkata,  `Nabi  SAW berdiri  di
hadapan  Musailamah  dan  para  schabatnya,   1alu  beliau  bersabda,
` Seandainya  engkou memintaku potongan  ini,  maha aku tidak akan

memberi]irrmy;  kepadamu,  dan  engkou  tidak  ckan  dapat  melewati

perintah  Allah  terhadapmu,  dan  jiha  engkou  mow,  niscaya  Allah
menyenbelthmu' ."

g+ +i # a, j= '#, a gi;i Ui €; :'J6 ,;::+ #:, f
ir rjJ` j> i~j± ai; ±± j> g3i; 3iJ f try.i p+ ri;-,--,,--                                                   _      ,

:}L€ i :;;:a;;; 'Ja; .£;fy f :i :uaap, +::a:;; 'jf t3#°i

:I..i; gi'! iri; .Lfifu' :a+{±:;; 'jri; .Laj;±€ :.i+; 3£ ;oF; Oof

±i£ &i j= S#t a£ 'ii<:i .:j}i a .f3~doi ii i: :'jti; i*

i5Ll}££5}1g3afJtJJ3):Jd.£';ji}€iji:=±i;c+3
riTI1-ji::+±fyi'Jj.6^;±S.v!rial.iiri}*jieJdT3+iir

''                                                                                  . a-p'3

7462.  Dari  Ibnu  Mas'ud,  dia  berkata,  `Ketika  aku  sedang
beljalan bersana Nabi SAW di perkebunan Madinch, saat itu beliau
sedang bertelekan pada sebatang ranting, 1alu kani melewati sejumlch
orang  Yahudi,  kemudian  sebagian mereka berkata kepada  sebaSan
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1aimya,   `Tanyckan   kepadanya   tentang   ruh'.   Yang   lain   berkata,
`Jangan tanyakan kapadanya nanti dia clan memberikan sesuatu yang

tidak  kaliin  sukai''.  Tak  lama  kemudian  sebagian  mereka  berkata,
`Kami  clan  menyakan  kapadanya'.  Lalu  seorang  lelcki  dari  antara

mereka men8hampiri  beliau  lantas  berkata,  `Wahai  Abu  AI  Qasim,
apa itu ruh?' Nabi SAW lantas terdiam, 1alu aku tahu bahwa wahyu
sedang diturunkan kepada beliau, 1alu beliau bersabda,  `Dcz# mereha
bertanya  kapadanu  tentang  rwh.  Katakanlah,   "Rwh  itu  termasuk
urus;in Tu;anha,  dan tidaklch kanu diberi pengetahaan melainkan
sedikit.„

AI A'masy berkata, "Demikian dalam g!.rcl `¢A kami."

Keterangrn Hadits

(Bab firman Allah:  "Sesunggwhnya perkataan Kand terhddap
sesuatu    apabila    Kami    meng¢endpFnran.  'Sehin    Alha    Dzal
menambchkandalamriwayatnya,63j3J:("J¢diaft.''bfbfafo+pi"``

jadi).  Sedan8kin red.aksi,J 3\J3;i \;! (apabl.fa Kaml. meng:#e"drfa.nya)€            ,                                                                                                 .           `        ,                    ,,`J                       a                   i=           1

tidak  ercantun dalam riwayat Add zaid A|    arivazi.

lyadh.  berkatay   `Demikian  redaksi  +yang  dicanfum*an +  oleh
seniunperiwayatyangmenukildariAIFalabridarijalurAbu\bzar`,+AITt`
Ashli,AIQal]isidanlainnya.Demikianjugayangdicantulnkah'!dalan
riwayat An-Nasafi, jsedang]can tilawih yang 'benal; adalah \:;=}'* LJ;

(Sesw»gg«A»)/a perhaf&an  Kamz).  Tampinys,  dial heridck minberi
o,,,,_,.,,-.___•-tirty\').\`.rffilG:)(DanperintahKami

judul dengan ayat lain, j#t
hanyalah   satu   perketan ' seperti   kejapan   matain .prarrun  pe;"ENua,
terlanjur mencantumkan ayat iri."

`-   i '   Saya (Ibnu Hal.ar) katakan, dalan banyak salinan yang berasal

dari  riwayat  Abu  Dzar  dicantunkan  dengan  redeksi, .tJ'S..+i;`!

(Sesw#ggrferty¢    pe7ifrafcla#     K¢mi)     sesuai     dengan  .  tilaylfahnya.
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Berdasarkan redcksi inilah Ibnu Baththal mensyarahnya. Mungkin itu
diperbaiki  oleh orang-orang berikutnya yang menyalinnya, kalaupun
tidak demikian maka yang benar adalah saperti yang dikatckan oleh
AI Qadhi Iyadh."

mnu   Abi   Hatim   dalam  kitab  4r+tadd  a/cz  4/  /a!A7»z.)p/aA
berkata, "Ayahku menceritckan kapada kami, dia berkata: Ahmad bin
Hanbal menceritakan berkata,  `Yang menunjukkan bchwa AI Qur`an
bukan makhluk adalch hadits Ubadch, .LJ{ :'JLji tap.I &1 {ji> e J5i

(Yang  pertama  diciptckan  Allah  adalch  qalam  [pena] ,  lalu  Allah
bez/377#a#,    "rw/is/aft ".)   Allah   mengatakan   (menciptakan)   ga/a7#
dengan  ha/am-Nya  berdasarkan  fiman-Nya  dalam  surah  An-Nchl
ayat4o,6;I;i:r+u'J;i;`5i611Ji1;i?;;i},a'SGj;(Sescinggrfrnya

perhataan  Kami  terhadap  sesuatu  apabila  Kami  menghendakinya,
Kcrmi hanya  mengatakan  kepadanya,  `kun  tiedilch] ,I  maha jadilah
z.a. ') Jadi, ha/am  ®erkataan)  Allah  lebih ^dulu daripada penciptaan,
dan fa/am Allah itu bukan malthluk'."

Diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sulainan, aku mendengar AI
Buwaithi   berkata,   "Allah   menciptckan   seluruh   ciptaan   dengan

perkataan-Nya,   ::I+  0.adz./aA).   Seandainya  fun   0.ad!./aA)   adalch
makhluk, berarti Allah menciptakan ciptaan dengan makhluk, maka
tidck demikian."

Pada bab ini ham Bukhari mengemukakan lima hadits, yaitu:

P€rfai»¢, hadits AI Mugivirch.

gis  (Hingga perintah  Allah  datang  kapada
merefa}.  Penjelasannya  telch  dipaparkan  pada  pembchasan  tentang
berpegang teguh dengan AI Qur`an dan Sunnch.

Ibnu Baththal berkata, `Yang dimaksud dengan pchntah Allah
dalam hadits ini adalah kiamat."

Yang  benar  adalah  perintah  Allah  untuk  teljadinya  kiamat,
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sehingga kembali kepada ketetapan dan qadha` -Nya.

. iKedzfa  dan  Jrefz.g¢,  hadits  Muawiych mengenai  masalch  itu,
dan  di  dalanmya juga  terdapat  riwayat  Malik  bin  Yukhanir  yang
berasal dari Mu'adz, ?\|JU; *3 (Mereha I.fw ad¢ dz. fy¢"). Muawiyah

menyebutkan itu darinya.
o(]{ii> a;]|'V)  (dan  tidak  pula  oleh  orang-orang  yang

"ere#d¢Aha# mereha). Dalan riwayat AI Ashili disebutkan, *li+

(Memperma/w*cl#   7"erefro).   Dia  berk;ta,   "Mcksudnya,   orang  yang
berdialog dengan mereka dari kalangan yang tidak sapendapat dengan
mereka. Tapi yaLg benar adalah dengan harakat/¢jfoafa dan huruf /am,
dari kata a/ *ftidz/aa# (terlantar).

jree7xp¢f,   hadits   Ibnu  Abbas  mengenai  Musailamah  yang
disebutkan  sebagiannya  saja.  Hadits  ini  telah  dikemukakan  secara
lengkap     di     akhir     pembchasan     tentang     paperangan     beserta

penjelasannya. Yang dimaksud dari hadits ini di sini adalah redaksi,':±1±, `dr) 'fi 'f:)36 .i) (Dan eng:kou tidck akan dapat melangkahi perimtah

A//aft   ferfaadrpm#).   Maksudnya,   apa   telah   ditetapkan   kapadanu
berupa kesengsaraan atau pun kebchagiaan.

IKc/I.i»a, hadits mnu Mas'ud tentang orang-orang Yahudi yang
menanyakan perkara ruh.

+;))|rf.,:]-'t)S})fiuKatakanlch,`.Rwhitutermasukunsan
rctfezz7!ha. ') Ayat ini dijadikan pedoman oleh orang yang menyatakan
bchwa nin adalah gadz.z'm karena belpandangan bchwa yang dimaksud
dengan a/ czmr di sini adalch yang terdapat dalam firman Allah dalam
surah AI A'raaf ayat 54, ;Jfyi3 giv®` ij' qi (J#grf/aft,  "eJ¢czZ7fafraH c7a#

memerintahkan    hanyalah    hak   Allah).   Pendapat   hi   jawh   darn
kebenaran,  karena  kata  cz/  amr  yang  disebutkan  dalam  AI  Qur`an
mengandung banyak malma yang tersirat dari rangkaian redaksinya.
PadababFirmanAllch,6jri€63+Zii>&13(Pod¢ha/4//are-fafa}ja#g
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menciptakan  hamu  dan  apa  yang  kamu  perbuat  itu."  (QS.  Alsinr
Shaffaat  [37]:  96)  akan  dikemukckan  keterangan  mengenal  kata  a/
amr yang disebutkan dalani fiman Allah dalam surah AI A'raaf ayat
54, ':+tit) ';3-rf u\ 'Z| 'Ofl (Ingatlah,  menciptakan dan memerintahkan

Aa!n)ia/aA Aa* i4//ch). Selaln itu, bahwa itu bermakna permintaan yang
merupckan salah satu j enis perkataan.

Kata a/ amr yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud ini,
maksudnya  adalch  `tyang  diperintah",  sebagainana  kata  a/  dea/a

®enciptaan) yang maksudnya adalah "maAA/"g (yang diciptakan)". hi
diun8kapkan secara jelas pada sebagian jalur periwayatan hadits ihi,
sebagaimana  yang  dikemukakan  dalan  Tafsir  As-Sudi,  dari  Abu
Malik dari mnu Abbas dan dari lainnya mengenal fiman Allah dalam
sunh AI Israa` ayat 85, q+3 +i :ri £J}l ¢ (Katoha#/ch,  "Rwfe rfu

fe777¢asw&  wusa»  relAa!»fal.'),  dia  berkata,  `"aksudnya,  salad  satu
ciptaan Allah, dan bukannya perintah Allah."

Ada perbedaan pendapat mengenai yang dimaksud dengan ruh

yang   ditanyakan   itu,   apakch   itu   ruh   yang   dengannya   teljadi
kehidupan,  ataukch mh yang disebutkan dalam  firman Allah dalani
surah An-Naba` ayat 38, `i± ifegiv.13 £JJ}l ijf i}£ (Pada fear]., Aefz.ha

rwh  dan para malaikat  berdiri  bershofshof)  den firm:ari=INryai deham
surah AI Qadr ayat 4, L* iJ|J`3 i<;giv.I ]35 (Pada rna/am I.f« f«"»

malaikat-malalkat dan malalkat JibriD.

Orang yang berpendapat dengan yang kedun (Jibril) berdalil,
bahwa  pertanyaan   itu   hanya  berupa  pertanyaan  biasa  mengenai
sesuatu  yang   tidak   diketahui   kecuali   dengan  wahyu.   Ruh  yang
denginnya teriadi kehidupan telch dibicarakan manusia sejak dchulu.
Ini berbeda dengan ruh yang disebutkan itu, karena mayoritas manusia
tidak   mengetahuinya,   bahkan   ini   temasuk   ilmu   gaib,   sehingga
berbeda  dengan  yang  pertama.   Allah  menggunakan  kata  czr-r%a£A
untuk  wahyu,   sebagainana  dalam  fiman-Nya  dalani  surah  Asy-
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Syuuraa ayat 62, b`j'i ir G-J3 `jJJ! \£;i)i {±Jl,lf.3 (D¢# de"z.fo.¢#/¢fa Kam!.

wakyukan kepadanu wakyu [AI Q]ir`an] ,denga.n pe,rint?I.K?T:). ch?.
firman-NyadalamsurchGhaafirayat15,S\iJJ*j>g;iir£}}`g3i£

(Yang mengutus Jibrtl dengan [membowa] perintah-NyaD.

Selain itu,  digunakan untuk malma kekuatan,  keteguhan dan

pertolongan,    sebagaimana    dalam    firman-Nya   dalan    surch   AI
Mujaadilahayat22,i=pfj}:*".13(Da#7#e#grafky#7#erehade#gr#

perfo/o7!gr# );a7ig defcl7!g dclrzpadr-Ivy¢). Juga digunckan untuk Jibril,
sebagaimana disebutkan dalan sejumlah ayat. Kata ini pun digunakan
untuk Isa bin Maryam. Dalan AI Qur`an tidak ada ruh manusia yang
disebut rth, tapi disebut dengan diri Oiwa), sederti firman Allah dalam
surch AI Fajr ayat 27, igiv.I :rj=J` 0.I.wa );a#g fe#¢#g), firman-Nya

dalam  surah  Yuusuf  ayat  53,  i:plJt :3\Jb' ;ri=Jl .0!  (Kti're#¢
sesungg'whnya nofsu itu selalu rhenyuruh kfpddp kejahato[rty, firm:anT
NyadalamsurchAIQiyaanchayat2,+`givlujs\+(Jz.wa}iaJ#ga"

menyesa/I. /dz.».ny¢ se%dz.rz/), fiman-Nya dalam surch AI An'aan ayat
93,;i:I;9iljffi(Ke/#arfa#/aftnyow4mw),firmanLNya`dalamsurah

Any-Sryausayat7,¢r+a)ri)¢Danjivasertapenyempurmaarmya

/czpf¢a»nya/), dan fiman-Nya dalam surah AI Aribiyaa` aya't 35,  :|r

;;;jJ\'5i:,ri>gis(Tiap-tiapyangbdyiwaahanmerasakanmati).

Orang     yang    berpendapat    bahwa    wh     adalah     g¢dz.I.7«
berpedoman   dengan   dinisbatkannya   kepada   Allah, .  sebagainana
firman-Nya dalan surah AI Hijr ayat 29, -{flll?)3 :rT? +Ilj :=±i€3 (Da!#

K##.g¢pha# 4epczdcz7€)Ja r#ft /c[Pfa!a7®/-Kw), tapi ini tidak dapat dijadikan
dalil. Karena I.dfe¢/af kadang kepada sifat'yang berperan bersama yang
disifati seperti halnya kata cl/ I./in" (ilmu) dan a/ gc{drcz%  acekuasaan).
Kadang pula kepada yang terpisah dari-Nya, seperti B¢z./c{//cz% (rumah
AIlah)   dan   "¢¢qof#//aft   (unta   Allah),   maka   r##few/Jafe   termasuk
kategori    ini.    Kedua,    ini    adalch    idfea/af    fczfrftsfaisft    wcz    fap;rz/
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®enyandangan  atan penisbatan pen8khususan dan pemuliaan), yaitu
diatas I.dfoa/¢f umum. Ini artinya mepgadakan, karena id»a/a!f ada tiga
macan, yaltu:

1.         /dAa/af zj.nd ®enyandangan sebagai pengadaan)

2.         JdAa/aHap;77J ®enyandangan sebagai pen8homatan)

3.         Idhaf at siif eat ®en:yandangan sifiat).

Yang menunjukkan bahwa nin itu malthluk ndalch keumuman
firmanAllahdalansurahAz-Zumarayat62,;;fEEE£:}J@,G&f(A#aA

me»czpfaAcz»  segr/a  sesffafro),  fiman-Nya  dalam  surah  AI  An'aan

ayat\64,i:i.:J±`=+:)':;;)(PadchalDiaadalahTuhanbagisega.I?
seszfaf%), dan firman-Nya dalan surah Ash-Shaaffaat ayat 126,  i---Zrj
'tlLfti.rferf\ `+I) (Tuharmu  dan  Tuhan nenek moyangmu yang

ferdrAw/").  Sementara  senua nth memiliki  Tuhan,  dan  setiap  yang
bertuhan adalch malchluknya Tuhan seniesta alam.

Adapun  firman  Allah kepada Zakaria  dalam  surah  Maryan
ayat 9, \i-i a+--j' +.[j3 :)j J! ::+±i> rf3 (I)a» ses«nggwhny¢ fe/aA .4fu

ctptaham hamu sebeham itu, padahal kanu [di waktu itw]  belun ado
same Sefa/z.) adalch pesan yang ditujukan kapada jasad dan sekaligus
ruhnya. Begitu juga dengan fiman-Nya dalan surah Al hsaan ayat 1 ,
I)fu;S;b°;;i°*}:Jl^'c-:gy):i:OfJS€4.|LUBu:ken:kchtelch,datang

alas  manusia  safe  waktu  dari  masa,  sedang  cia  ketiha  itu  belum
merzfprha» see"afzf )/¢»g drpaf disedrff) dan fiman-Nya dalan surah
AIA'raafayat11,*l~j;=p*';+\±i£:lfl`3(Sesw#ggrfrH);aiKaml./eJaA

mencinsakan  karm  [Adam] ,  lalu  Kami  bentwk tubthmly, bck Hka
katakan bahwa nth beserta jasad, maupun nth saj a.

Adapun dalil yang berasal hadits-hadits SAaAz.A ndalah:

1.         Hadits inran bin Hushain, :;=3 ;;±i :£Z |'J &l bd (#Jaft ado

ketiha  belum  ada  sesuatu  pun  selain-Nyar).  TLctfg[angarrrryai
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telah   dikemckakan   pada   pembahasan   tentang   permulaan
ciptaan. Dan telah disepakati, bahwa para malaikat adalch para
makhluk, dan mereka itu adalah fuh.

Thdits,.-ti:);±i.3j±'c:rf)ti\(Pararwhadalahbalatentarayang

dz.a!fwr  ra!pz.).   Sedangkah  bala  tentara  yang  diatur  tidak  lain
kecuali  para makhluk.  Hadits  ini beserta penjelasarmya telah
dikemukckan padaJpembchasan tentang adab,

Hadits  Abu  Qatadch,  bahwa ketika mereka tidur  di  lembch,
Bilal berkata,  C:Lri i.Ji g,I.I gj:; i>i &\ `Jjl3 b:, (WraAa!z.

Rasulullch,  Dzat yang mengambil jivaku  adalch  Dzat yang
me#grrmbz./  /.I.wamw).   Yang   dimaksud   dengan  jiwa   di   sini
adalal ruli berdasarkan  sabda Rasulullah SAW  dalan hadits
ini, gut ir rfj} ';j± ^dr` .0\. (Sesungguhnya Allah menahan

•   ruh-ruh  halian  ketika  Dia  menghendakity. BeSrfu fuga. dckaln

fiman Allah dalam surah Az-Zunar ayat 42,  Car ;rj;'qi jji! &{

\|ei[}  CAllah   mchegang  jiva   [orang]   ketika   matinydy.

Pembchasan  tentang  pelajaran  yang  qapat  dianbil  saputar
hadits ini telali dikemukckan dalan tafsir surah S#d±air#a.
:in,i±\'ttr+]iL33v(Dantidthhm=ehadiberi

pe7igefcz%wczH   me/a!I.HfrczH   sedz.fa.f).   Demikian   redaksi   dalam   riwayat
mayoritas,   sedangkan  dalarn  riwayat  AI  Kusymihani  dicantumkan
dengan redaksi, *3j{ LJj (Dcz# fz.dc[fa/aft hamw dz.berz.) sesuai dengan

gz.ra`czfa    yang    masyhur.    Redaksi    pertana    dikuatkan    oleh    sisa
redcksinya, AI A'masy berkata, "Demikian gz.ra `czfe kani."

mnu   Baththal   berkata,    "Maksudnya,    sebagai    sanggahan
terhadap  kaum  Mu'tazilch  yang  menyatakan  bchwa perintah  Allah
adalah  makhluk,  karena ,jelas  bahwa  perintch  itu,  yakni  perkataan
Allah terhadap sesuatu: :+ 0.adz./aft) lalu sesuatu itu pun jadi karena

perintah-Nya  kepadanya,  dan  bahwa  perintah-Nya  serta  perkataan-
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Nya artinya sana. Selain itu, Allah mengatakan, :I+ 0.adz./aA) secara

hakiki,  dan  perimah  itu  bukanlch  makhluk  karena  peran9kaiannya
denganhunfwa«."

Tanbchan penjelasan ini  clan dipaparkan pada "bab  fiman
AI|ch,'®|==6\i;')°;1fi3>^&l')"PadahalAllah-lahyangmenciptakan

ham# da# apa )/¢ng hamw perbwaf ]tw." (Qs. Act-Shaffaat [37]: 96))

30.FirmanAllah,'Ji§3ilfJ*.laj3`¢*3p\i±@,l`.l'J?pr.``®'J}'Jj)
a'Ji:;:*.i3iasii;#*9p;qi¢6.Oi}'3>.tissli9fa,¥}'3¢';pqi

¢j,;qi3pi;1:ii6iftfp.iai*-j6!>t+&itltrybftyf6+#9i;i*ibe
i;#`3ri.i3:ri:=J13tfaijLg3q3igivgii;;?p.ij>c3ai*'?ti3i
(t#'cO.I L3 &1 93e .}qi3 8ial.I 3' 'Vi g+t pl3==J "jratofa»/nd, `jma«

sehiranya lowtai. melyadi tinta untuk (menulis) halinatkaLimat
Tuhanku, sungguh hchialnh loutan tw. sebelum habis (dit.Itis)
kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kani datorlgkan tombahan
sebanyck I.fo ®«J¢/. " (Qs. AI Kahr] [18]: 109) "Dun sco»d¢f.ny«

pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lout (menjadi tiuta),
ditambahkan kepadanya tujuh lout (lagi) sesudah (kering)nya,
niscaya tidak akan hchis-habisnya (dituliskan) kaLimat Allah."

(QS. Luqu`i*n |31|.. 2T) "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah
yang teLah menciptahan langit dar\ bumi dalan enam masa, lalu Dia

bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang
yang mengikutinya dengan capat, dan (dictptakan-Nya pula)

mafrohari, bulan dan bintang-bintang (musing-masing) tunduk
kepeda perintah-NyQL. Ingatlah, menciptakan dan memerirttahhan

hanyalah hah AIIIah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alum."
(Qs. AI A'raf [7]: 54)
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.Jr3 :a
Sdkfroma berati dza//a/a (menundukkan)

:rJj, ^&1 :):£J€ :'Jj +i3 ±fa &i j= &i 'j*; Got c;1;3 t,;i L£

riF 5;*€3 rty get ;quoi 3! ,4;; ir ii,*; 'ty
•Jf ,if ir 'Jl, LJ * 1!'!E1•#

dT ,J£Cr

7463. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah  SAW bersabda,
•.AIlch  mekyamin  bagi yang berjthad  di jalan-Nya,  tidak  ada yang

mengeluarkannya  dari  runchnya  kecuali  jihad  di  jalan-Nya  dan
membenarkan  kalimat-Nya,  bahwa  Allah  ahan  memasukkannya  ke
surga  atou  mengembdikannya  ke  tempatrrya  dengan  memperolch

ganjaranatouhartaranpasanperang."

iferangan Hadits

(Bab  firman  Allah,   "Katakanlah,   `Kalou  sekiranya  lautan
menjadi  tiuta  untuk  [menulis]   halimat-kalinat  Tuhanha  -hingga
firman-Nya-Kanidatangkantambahansebanyckitu[pula]).Ddt_Asp
riwayat Abu Zaid AI Marwazi dicanfumkan dengan redaksi,  ,-+i j;

Lf}i (JJI.ngg¢ ckbir quf). Sementara dalam riwayat Karimah ayatnya
dicantumkan secara lengkap.

tj'J¥e,*#iiig+i;f6**.i3iiti!:+£irup)qidebiJ'3
`drl '.\iJ± (Dan seandatnya pohon-pohon di bumi mdyadi pena dan
'lat   [mdyadi   twia],   ditanbchhan  kepadarrya  dywh   lout   flagi]

sesudch [keinal nya, riscaya tidck ahem habis-habisnya [dituliskan]
ha/I.7#¢f    4Jfofa).    Ada    riwayat    tentang    sebab    turumya    yang
diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abi  Hatim  dengan  SaHad shafa!.*  dari  mnu
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Abbas    mengenai    kisch    pertanyaan    orang-orang    Yahudi    yang
menanyckan tentang nin dan tururmya fiman Allali dalan surah AI
Israa`ayat85,S\+Si!#°16?*JG3g!:3;ibe£3}l*(Kafafa#/¢fo,
"Huh   itu   termasuk  urusan   Tuhanku,   dan   tidaklah   ka:mu   diberi

pe#gefcrfawcz#  me/a!z.#fro#  sedz.fo.f.")  mereka  berkata,  "Bagaimana  itu,

padahal kami telah diberi Taurat?" I,alu turunlah ayat,  3H°` 'od }' Jj

*b FJrty, {'>fJ± uKatakaulch, ``Kalou sekiranya loutan menjadi tinta
untwk [menulis] kalinat-kali:mat Tthanku. ')

Abdurrazzaq menukil riwayat tentang penafairannya dari jalur
AI  Jauza`,  dia berkata,  "Seandainya selunin papohonan di bumi  ini
menjadi pena dan semua laut menjadi tinta, tentu semua air akan habis
dan semua pena rusak sebelum habis menulis kalimat-kalimat Allah."

Diriwayatkan dari Ma'mar, drri Qatadah, bahwa orang-orang
musyrik mengatakan tentang AI Qur`an ini, "Itu hanpir habis." Lalu
turunlah ayat ini.

Ibnu  Abi  Hatim juga  menukil  riwayat  yang  menyerupai  itu
dari   jalur   Sa'id   bin   Abi   Anihah,   dari   Qatadah,   di   dalannya
disebutkan,  "Lalu  Allah  mentmnd=an  ayat,  `Seandainya  pepohonan
bumi menjadi pena dengan lautan yang ditambahkan tujth lautan lagi
sebagai  tinta(nya),  tentu  akan  pecallah pqla-pena  itu  den  habislah
selumh air taut itu sebelum habis a[alimat-kalimat Allah) '."

Ibnu Abi Hatim berkata:  Ayahku menceritakan kapada kami:
Aku  mendengar  ahli  ilmu  mengatakan  tentang  firman  Allah  dalam
surahAIQanarayat49,j:L±6L.di>;;P:)+Uf!(Ses%»ggzfA»);aKczmz.

7%e„czpf&ha# seer/cz seszfaf% me»ztrmf ztfafra#), dan firman-Nya dalam

surahAiKahfiayatiog,rfe.i:I+'ct?3pirf,t'3i'i9#°i6f}']j
uKatakanlch,  " Kalou sekiranya lairlan menjadi tinta untuk [menulis]
kalimat-kalimat   Tuhanku,   sungguh   habfslah   loutan   itu'r),   "Ir\i
menunjukkan bchwa AI Qqu`an bukan makhluk, karena jika AI Qur`an
sebagai  makhluk tentu  ada ukurannya dan ada batasnya.  Selain itu,
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tentunya akan habis pula sebagainana habisnya para makhluk." Lalu
dia membacakan fiman Allali, 4?3 pL.;}Z}, Isla[i *®1 6\+ }` Jj

(Katakanlch,  ``Kala:u sekiranya lautan menjadi tinta untuk [merndis]
kalinat-kalimat Tuhanku .... ")

p°tjiuS;=L}+:fu.iaidji)qijpij\1=li;a;igp.t}1;i;rji!>

:ft ..'S:. ())S\ J±}\ Sl± (Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang
telah  menctptakan  langit  dan  bumi  dalam  exam  masa,  lalu  Dia
bersemayc(in  di  atas  Arsy.  Dia  menutupkan  malam  kepada  siang.
Makna sakhkhara adalah dzallala [menundukkan]). Demilhan redalksii

yang   dicantumkan   dalam   riwayat   Abu   Dzar   dari   AI   Mustamli.
Sedangkan dalam riwayat Abu Zaid AI Marwazi dicantumkan,  ++,Ji3

Lj&i33i..+€>+,SL+'!tdiiilj£>?,Sifet'd6bij;3c,3.t&I*rja;>

(ikjwi\ (Dan firman-Nya,  " Sesunggu,hnya Tuhan kamu ialah Allah
~lalu  dia  kemukakan  hingga  setelch firman-Nya,  ``di` atas  Arsy"

hingga- Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. ') Rivayat K:arimch
mencantumkan ayat ini secara len9kap.

Pada  bab   ini   Imam  Bukhari   mengemukakan   hadits   Abu
Hurairalyangtelchdisebutkansebelumnya,±±+.daiG:+},&1:}:<f

(Allah mekyamin bagi yang bdythad di jalan-Nydy. Yang dincks;nd
dari hadits ini di sini adalch redcksi, g31}7 bi,Jiaf3 (Dan membenczrfu»

ha/I.mczf-Nycz). Dalam salah satu naskch (salinan) dari jalur Abu Dzar
dicantumkan dengan bentuk jamak, P\i}i3 (Dan ha/z-mar-fa/z.mar).

Ibnu   At-Tin   berkata,   `"un8kin   yang   dimcksud   dengan
kalimat-kalimat-Nya adalch pedntah untuk beljinad dan pahala yang
dijanjikan-Nya.  Mun8ldn juga  yang  dinaksud  adalch  kalimat  dua
syahadat,  dan  bahwa mcmbenarkannya  akan memantapkan jiwanya
dalam memusuhi  orang-orang yang mernusuhi  dua syahadat itu dan
ambisi untuk membunuhnya."
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?,H1-SS';+fir)?r]del';SSuMenctptakanlangitdrnbumi
da/a!m enam masa). Penjelasarmya telal dipaparkan dalam papjelasan
hadits Ibnu Abbas dalam taffir surah Haamiim Fushshilat.

')}ip`':}±l\ Si± (Dia menutupkan malan  kapada siangD.

Maksudnya,  Dia  juga  menutupkan  slang  kapada  malan,  nanun
redaksi ini dibuang karena sudah tusirat dari fiman-Nya dalan surah
AIHariayatll,]--jlirj3t-i3ia#~j?q3Ij:};iliaL£(AfcmndfaB#

malan  ke  dalam  siang  dan memasukkan  siang  ke  dalan malanD.
Yang dimaksud dari ayat ini adalch redaksi, }qi3 girl.I 3` qi (Jngrf/a[A,

menctptakan  dan  memerintahkan  hanyalch  hak  AIlahD. Peni\chsan
lebih lanjut mengenai ini akan dipapalran di bagian alchir penbahasan
ini, yaitli pada bab fiman Allah, ajiii±' tiJ +Zii> &lJ "PadrAa/ 4/haA-

lah yang merlciprakan kanu dan apa yang kamu. perbuat itu."  (Q!s.
Ash-Shaffiat  [37]:  96)  Ibnu  Baththal  tidak  mencantumkan bab  ini
besertakandunganJ?ya.

31. 4dgiv.`ch afehendak) dan Jr4rdnd a[emauan atau kehendak)

_ &i ;lit;j .of S! 'o±ii€ t;3 -:fas * atj°i t#> :jt;€ ai jj3
_,

* tf *€ S tll - &i ;i±: ®®i 3! il; ar,; bed
•(£liJ;J*tf,+;

J'£<'y3
#,i ,t+i

I-\man A":alL, "Engkou berikan kerdyaan kapada orang yang
E»ghazf  fehendrfu-."  (Qs.  Aali  `Hnraan  [3]:  26)    "Dan  ham"  fz.daA
drpat menghenddi  (menerrlpuh jalan itu),  keouali bila dikehendrki
AllL\h."   uQ§.   AI  Tnsaan  T:76\..  SOD  "Dan  jangan   sekali-halt   kamu
mengatckan terhadap sesuaho, ` Sesungguhnya aku clan mengerjakan
ifu besok prgi,  kecunli  (dengan menyebut), `Insya Allah' ."  (Q!s.  Al
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Kalnfii [\8|.. 23-24) "Sesungguhnya  harm tidak ahan dapat memberi

petdyuk  kepada  orang  yang  kanu  kasihi,  tetdyi  Allah  memberi
petrtyuk kapada orang yang dikehendaki-Nya." (Qs. AI Qasrfuash T:2;g|..
56)

•J,isd;fg,aul'},:£iif#o,i;i='Jj
_   ,      _                                     ,                  ,

Sa'id bin AI Musayyab berkata, dari ayahnya, "Ayat tersebut
diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib."

•*0,*;J'®,

JJ-J! dy3*0,f;a,i:;Jt
"Allah     menghendaki     kemudahan     baginu,     dan     tidak

me#gbe#drfa. feswfaczra# hagr.m#." (Qs. AI Baqarah [2] : 185)

j a+fojfs :i3 # &1 uk aw J*; 'Jj :'Jj LrJ#; if
`*fj tJ± •Git, g;

7464.  Dari  Anas,  dia  berkata,  "Rasulullch  SAW  bersabda,
CBila  halian  berdoa  kepada  Allah,  maka  bersungguh-sungguhlah

dalan  berdoa  dan  janganlah  salah  seseorang  di  antara  halian
mengatakan, `Jika  Engkou menghendahi,  maka beri:]ch aku'.  Sebab
tidak ado yang dapat me:maksa Allah."

i=j?jJ ±:i ;i,i ,:k a, i:p a, I:,:,i ®ef +,lf tJ,i ;,, 31;; :;
'jiL g'o;{aj fyi :iS' Jti; ciS' ;i3 £fa &i jfa &i J*; '1±

. dr; df; .jf ;6 '3C ¢&i ,rfe ri9i lil c&i ]*j b: :Lji; :§j£
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€d'! ±i; iJ'j di,; :i: :+ i3 ,{fa &i j= }i j*; L3:;i9j

:rJf 3iLg¥i ;6~3 :#;i :'ij i,:±; }# *3 i=pi +: .fa
•Yfa :O±

7465.  Dari  Ali  bin  Abi  Thalib,  bahwa  pada  suatu  malam
Rasulullah SAW mengetuknya dan Fathinah binti Rasulullch SAW,
lalu beliau bersabda kapada mereka,  "rz.dakfaaA  ha/z.a#  sfta/czf?"  Ali
berkata, "Aku kemudian menjawab, `Wahai Rasulullah, sesungguhnya

jiwa    kami    di    tangan    Allah,    jika    Dia    berkehendak    unfuk
membangunkan kami,  tentu Dia membangunkan kami'.  Setelah aku
mengatakan  itu Rasulullch SAW kembali  dan tidak menjawab  apa-
apa,  lalu aku mendengamya saat berbalik sanbil menapuk pahanya,
•Dan  manusia  adalch  mckhluk yang  paling  banyak  membantahi."

(Qs. AI Kahfi [18]: 54)

:'jL ;i3 ±fa fri j= &i ]*; .oi .ii£ a, ~g>; ;±o3 g£;i

i{=<Jf a;}i i#-rf :i=i ir ij33 ;Od; i;}i apcl Jar crf3i®i

j£+ j6jo, j£3 .9irot i:<;£ *3io, di,ii3 coi'£, O=xL

iF
J£
'3P

.;6 I;i &i ri; cg- `al'# ;ii, ;3;3i
E`

7466.   Dari   Abu   Hurairah   RA,   bahwa   Rasulullch   SAW
be;rshoda, "Perumpanraan seorang mukmin adalah laksann tananan
yang  segar  (-nan  leutur),  yang  da:un:nya  melambai-lambai  ke  arch
mana pun angin menghembusnya; bila (angin) berhertti foerhempus),
maka-dia keribali qc: posisi) norunl. Den;kian p:ula seorang mukmin

yang  diobang-ambinghan  oleh  bencarra.  Dan  perumpamaan  orang
ka:f ir adalch laksana padi, yang rapwh dan sedang-sedang saja hingga
AIlch yang merapthkannya tatkala IIta menghendaki."
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CJi

a, j= a, ,J*J 'l=L :1=:;£ a, ,g±J :=± i; a, ,rfe J=
_,

+££; 'iri c± +Sit 11 :Ji; ,3+.I jf r5j $3 iJ
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7467. Dari Abdullch bin Umar RA, aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda di  atas minbar,  "Ses%»ggzfA7z);a  masa  fz.#ggr/ ha/z.a7€
dibanding dengan unat-unat sebelum kalian adalah seperd antara
shalat Ashar hingga terbenamnya matahari. Ahli Taurat diberi Taurat
lalu mereka menga[malkannya hingga pertengahan  siang.  kemudian
mereha   melemah,   lalu   mereka   diberi   satu   qirath   satu   qirath.
Kemudian Ahi Ilyil dheri dyil lalu mereka mengamalkannya hingga
shalat  Ashar,  kemudian  mereka  melemch,  lalu  mereka  diberi  satu

qircwh  satu  qirath.   Setelch  itu  kalian  diberi  AI  Qii:r`an  kemudian
kdian mengamalkannya hingga terbenannya matahari,  lalu halian
dfoeri  d:ua  qirath  dua  qirath.  Ahii  Taurat  berkata, `Wahai  Tuhdn
kami, mereka itu lebih sedikit analnya tapi lebih banyak pahalanya' .
Allah    berfirman,    `Apckah    Aku    menehalimi     kalian     dengan

(mengurangi)   sesuatu   dari   pahala   kalianl'    Mereka   menja[wab,
`Itdak' . Maka Allah berferman, ` Maka ifulch anngerah-Ku yang Aku

berikan kepada siapa yang A]ai kehendaki' ."

FATHUL BAARI - 691



g...i ;±^.i ,4;k ±H jp ±» I:}=^.i Lit;U: :]C *l:all Lrf: :S\=:' :;'

dy3¢i:,5;-.i:$3t\€+,'.&iii±jl±'v°ufj>;i:±:Li:]\£;tj=i3

i;*:i:;i;Lj#:,;\=j3;'i}-fa€'y3c+;i;fi;I±j:dy3.i}*j
E2

•&, ir :=`j :;ri.£;.faSft'vj:fyf]
i;3 c3#3 :;fr ij' rf €piii g3 ,fu; irfj fe ar,; ;f '+i±i *3

•3' J2£ ;,i b!J i;J`J; ;1= j! ar,is a, :i
7468. Dari Uhadah bin Ash-Shamit, dia beckata, "Aku berbaiat

kapada   Rasulullch   SAW   bersama   sejumlah   orang,   1alu   beliau
befrshode, ` Aha membalat kalian untuk tidak mempersekutukan Allah
dengan  sesuatu pun,  tidak menouri,  tidak berzina,  tidak rnembunuh
anak-anak halian, tidck melakukan kedustaan yang kalian ada-adakan
di antara tangan dan kcki kalian, dan tidck bermaksiat terhadapku
dalam kebalkan.  B.arangsiapa di antara kalian yang melaksanakan,
maka pahalanya menjadi tanggungan Allah,  dan barangsiapa yang
melahalkan sesuarfu dart ifu, lalu dia dihwhirm semasa di dunia, mcka
itu adalah tebusan dan penyttcian baginya. Dan siapa yang ditutupi
Allah,  `maka   tw   terserah   kapada   Allah,   bila   berkehendak   Dia.
mengadzabnya, dan bila berkehendak i)ia mengampwirrya' ."

:'ja; c:i;I 6# ij' 'c,is' irfui # 6ct }i €€`

g+iriitiLjj6ngo3;i;iirgivt=:L;cfe
EJ

t2

ir 'LLJ3
®®tm 15£,

Lj t3j:L uk 'L3dr

rfe a, uL,
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7469.  Dari  Abu  Hurairch,  bchwa  Nabiyullah  Sulainan  AS
mempunyai enan puluh isteri, 1alu dia berkata, "Malam ini sungguh
al[u  akan  menggilir  para  isteriku,  dan  masing-masing  isteri  akan
melahirkan  seorang penunggang kuda yang akan belperang di jalan
Allah." Lalu dia `menggihi para isterinya, nanun tidak seorang pun
dari   mereka   yang  melahirkan   kecuali   seorang   isteri   melahirkan
setengah  anak.  Nabiyullah  SAW  bersabda,  "Sca#drz.nya  Sc{/az.mc["
menggu:na,ken ungkapan pengecunhian (insya Allah) , tentu setiap isteri
itu  hamil  lalu  melahirhan  seorang  penunggang  kuda  yang  akan
bexperang di jalan Alldh."

7470.    Dari   Ibnu   Abbas   RA,   bahwa   Rasulullah    SAW
mengngjunri  scorang  Arab  badui  untuk  menjenguknya,  1alu  beliau
beasabda, "Tidak apa-apa, pembersih insya Allah."  Orang bed:wi ifu
berkata, `Tembersih? Bahkan ini adalch deman yang tengah bergolak

pada  scorang  tua  renta  yang  mengantarkannya  ke  kuburan."  Nabi
SAW bersalDda, "Kalch begitu, lya."

jt S#i ~j6 :;fai ± I;i€ * i;i i> :3d t,;i #: }i ¥ ;i
i;fafj .;a * 6S;3 ;t2 a +£ii3;i :i &1 .o

j± iri; Li;i3 Lrfui OLrfe .ji jj
7471.  Dari  Abdullch bin  Abi  Qatadah,  dari  ayahnya,  ketika
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mereka    tertidur    melewatkan    shalat,    `Nabi    SAW    bersabda,
` Sesunggu.hnya Allch memegang rwh-ruh kdian kctika menghendaki,

dan   mengembalikannya   ketika   menghendaki?.  Maha  me[eka.  prun
menyelesaikan  kaperluan  mereka  dan  berwudhu  hingga  terbitnya
matahari den memutih, kemudian dia berdiri lalu shalat."

]llri t3;..ilo,ir]i;i:;±:wijoii€]i;¢Lii:1;*t±;i#

I ,--- =  .,4!
®              ,,    ,I+ Out-

+:r^:f r:-^: a; :;>j'ljl ck ili=: ;i:p, tj;j®,i :;±+;jo,

;+:=j.I gj .:;±'a.I ufo ui; #i t€,ul.i3 :g3#.I
+Ji> a, i-i &, J:':.,i lj! g3:';jo, -lTjl; .g,#O, ;£i: ±JJ,;
i, jJ 5j, ]1= `pro,
a,,

*,?, iL; JJ*; L~,3,

®

J,
I,
®,

OP

:£`j .i3
•fffei,;#q.'.aF3rfe

'oof a;j;i st .L#.I +fa :#u: ul; I;f .5i£ a 'J;i 'o+8

.&i gil ii€ 36~ 3f d€ 'ci;fj 53£ ife

7472.  Dari Abu Hurairah, seorang lelaki dari kalangan kaum
muslimin  dan  seorang  lelaki  dari kalangan  Yahudi  saling mencela,
orang   muslin   itu   berkata,    "Demi   Dzat   yang   telah   memilih
Muhammad   atas   selumh   manusia   dalam   suatu   sumpah   yang
disumpahkarmya." Lalu orang Yahudi itu berkata, "Demi Dzat yang
telah  memilih  Musa  atas  seluruh manusia."  Saat itu  orang muslim
tersebut  mengan9kat  tangannya  lalu  menampar  orang  Yahudi  itu,
mcka   orang   Yahudi   itu   pergi   menemui   Rasulullah   SAW,   lalu
memberitahukan  kapada  beliau  tentang  perkaranya  dengan  orang
muslim    itu,    maka   Nabi    SAW   bersabda,    "Jangr#Jati    ha/rd#
meletihkanku   atas   Musa,   karena   sesungguhnya   manusia   akan
meninggal pada Hari Kiamat nanti, lalu akulah yang pertama kali
bangun,  ternyata Musa sedang berdiri di sanping Arsy.  Maka aku
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tidak   taha   apckch   dia   termasuk   yang   meninggal   lalu   sadar
sebelunku, atoukch dia termasuk yang dikecualihan Allahi ."

i a, i...=p &i I;:,; ]6 :'u6 a:i, &i 'g±j ;=Jj,a L*: uti :;-,,

i..ijTj±; ir \{++^,:;; 'i<j5in°i lag ]\i¢uli i*2l; i£€+ij.` :;i,,i

.&, ;i£ °D! 'D;di` dy3 ]£6uli

7473. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullch SAW
basitoda, `Madinch akan didatangi olch Ddial, lalu dia mendapati
para malaikat mdyaganya, maka Madinch tidak didekati oleh Datial
dan tidak pula penyakit menular (tha`un), iusya Allahi ."

•:£s #9ff LS, :i3 de &i ufo }i J*; 'jj :'ji;` :;;3 t±;i if

•3;\;;»i};g5;§,`a;l±dij;S';g£Lf°®i&i;i£°efftL£€
®

7474.   Dari  Abu  Hurairah,  dia  berkata,   `Rasulullah  SAW
bensatoitoda,    `Setiap    nabi    mempunyai    sebuah    doa    (yang    pasti
dikabulkan), mcka iusya Allah cku ingin menyimpan doalca sebagal
syc[faat bagi unatku pada Hari Kiamof ."

L£L` ui £; :i3 ,4S ^&1 j= &1 l*J Jj :Jj ;1;3 tj if
ijGjd;ii;iti'ifeifr:.i79iooi&i`;6ct;f.i;;j£+i;

:r=±6iJfiJ:{al'&;&i3.1±±se}`j3i;jr3Jiirjrj£3€
LIJl '+2 Ji iJ:i tf,i; Lr8i ir u:J::i ;i F u=j ®J'G`£6

•Jfa 3,3i

7475.   Dari  Abu  Hurairch,  dia  berkata,  "Rasulullch  SAW
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bersaitoda, `Ketika aha sedang tidur, aku metthat diriku dengan sebuch
ember,   lalu   aku  mevimba  sebanyak  yang  Allah  kchendrki   aku
mevimba.   Kemndian  Ibnu  Qquhofah  mengambilnya  lalu  dia  pun
menimba  setimba  atou  dua  timba,  dan  dalam  peninbaannya  ado
kelemaham,      dan     Allah     mengampuninya.      Kemndian     Umar
mengambilnya,  lalu  ember ifu berubah metyadi  ember besar,  maka
alou tidak permah melihat orang kuat di antara manusia yang dapat
mel'I;inba      saperii      peninbaannya,      sampal-sampal      manusia
mengistirahalkan (terrrak) di sekitarnya' ."

:)£iL.i :Lji `;; ;±^,3 ,;fa ±w i:, S;;ii '0\+ :]6 ;.,:,: g;i :;
lJ:;3J; I;:::ail :Jj L3;11®I '+rl* )i :);\ill :;I; :]j l=:J3-

•;ti ` gj,*J ,eu, j= i, ri;i
7476.  Dari  Abu  Musa,  dia  berkata,  "Apabila  Nabi  SAW

didatangi   olch   orang   yang  mcmina-minta  -atau  mun8kin   dia
mengatakan,  didatanri  oleh seorang peminta-minta atau orang yang
mempunyai  kebutuhan-,  behau bersabda,  `Mz.»fa/aA  ty¢/Oaf  mcka
kalian  akan mendapat pahala dan AIlch  clan menetopkan melahi
lisan Rasul~Nya apa yang dikehendaki-Nya'. "

;;Iif :+kf if; i :'Jj i3 # &i jfa J#l f ;£3 d;i *
®                 ®                              ®    _                                        ®                 ®

`i3,(:= ij:;)i  .-,=+=,  e; gj;3J,  `-1=+=,  ®; ¢;iJ,  `-1=;=,  b!#,
7477.  Dari  Abu Huralrah,  dari Nabi  SAW, beliau bersabda,

"Janganlah seseora[ng drri kdian mengatakan, `Ya AILah, anpunilah

aku j{ka Engkou mau, rchmatilah aha j{ka Engkou moo, berilah aku
rezeki   jika   Engkou   mou'.   Tctapi   dia   sebalknya   memantapkan

696 - FATHUL BAARI



permohonannya  foersungguh-sungguh) ,  karena  sesungguhnya  Allah
melakukan apa yang Dia kehendahi, tidak add yang dapat memaksa-
Nya.„

oiar .; ri: i; loll 3i c;lL< iji :1*:i &1 'g±; rG .;I u;--,,,'+I+;+6t+ii++;::.:±i3£f;,,:,:+>i±g2±;?i3:j°i
_                                  ,  ,                                                                                ,

a+ 11; €1=3 l;i 'i=-:Jl1€ tj} :'J\:; .Lr\S i;l :L±,1; tg?lL9fyi

i:, A" 'J;:,i ,1==,:, :)a `g:gj' j! :);=J, Ji:,, ¢jJ`, j,,:,: lT?l=
a, jJ a, ,J*J :I+ t,:i `ii` :,Jj gi;i£ }ii i3 de a,

•.i; in,,Jft :A ..ff
g; liJ €; :li; +3 #
9ap ikf I:if ijL€ in :`u£

•.=,;-Jj, 3' a" :):i; `':3j' 1!'! :);:J, j,,:': 'J€l=; .;±i ,i,i;a i;;
-,

a; ci; '®6€ .:ifi; tlf,p: ±;€ 'c,*®i 'c,i= I;i :3' ]33 c¢a..iE1•-:fJi :ri*, +I c€ Jri; ``*',

`tJfr.,ir
I:;a...ji  I:I;;;  c\=4:a: lie,L:i i; ilj-^jj .g3:J` \± a

a,'. ct i

.&, Lag a liri= i? '®JJ

7478. Dari mnu Abbas RA, bahwa dia dan AI Hurr bin Qais
bin Hishn AI Fazari berdebat riengenai sahabatnya Musa, apakch dia
Khadhir   Qchidhir).   Lalu  Ubal   bin   Ka'ab   AI   Anshari   melewati
keduanya,     maka     Ibnu     Abbas     memanggilnya     lalu     berkata,
"Sesungguhnya aku sedang berdebat dengan sahabatku ini mengenai

sahabatnya Musa yang dia memohon jalan untuk beriemu dengannya,
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apakah  engkau  pemah  mendengar  Rasulullah  SAW  menyebutkan
perihalnya?"   Dia  menjawab,   "Ya,   sesungguhnya  aku  mendengar
R:as"hil+ah SA;:`W bersab;bde, `Ketiha Musa sedang berada ¢i kumpulan
bani  Israel,  tiba-tiba  seorang  lelaki  mendatanginya  lalu  berkata,
`Apahah   engkou   taha   seseorang   yang   lebih   berilmu   daripada

enghau? '  Musa mekyawab,  `Tidak'.  IAlu wakyu diturunkan kepada
Musa,   `Tentw,   (ychu)   hanba   Kami,   Khadhir'.   Maka  Musa  pun
memohon   jalan   untuk   berjumpa   dengannya.   Sctelah   itu   Allah
menetapkan ikon sebagai tanda(rrya), dan dikatakan kepadanya, `Jika
enghau kehilangan ikon itu, maka kembatilah, karena sesungguhnya
enghau ckan berjunpa dengarnya'. Maka Musa pun meneluswri jejck
ikon  i,tu  di  lout,  kemndian  pelayan  Musa  berkata  kepada  Musa.
`Tchukch enghau tathala hita mencari tempat berlindung di batu tadi,

sesungguhaya alou lupa (menceritakan teutang) ikon itu dan tidck ada

yang  melupakan  chA untuk menceritakannya  kecuali  syetan'.  Musa
berkata,   `Itulah  (tempat)  yang  kita  cari'.  Lalu  keduarrya  kembali,
meng+kuti jejak mereha  se:in:ula.  Kerradian  mereha bertemu  dengan
Khidhir,   dan   perihalnya   adalch   sebagainana   yang   dikisahkan
Allah,.„

;\£ 00£ ,1; |jif :'jj i3 ,4S &i. j= ai j*; ;; ;£f g!;i if'.,rio,di:,T.jfoo,j;,*i€i;i€;9+;,Lj±&,
_   ,                          ,

7479.   Dari   Abu   Huralrah,   dari   Rasulullah   SAW,   beliau
bersaltode, "Insya Allah besok kita akan turun di lembah bani Kinanah,
orang yang telah bersumpch untuk krf ur."

Mcksudnya adalch AI Muhashshab.

d;dii I;i +; ,4S &i jfa S#i Zl :'Jj :;: #: ,&1 # if
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+'3 J£` '®quo, Jd; .&, ;ti
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7480.  Dari  Abdullch  bin  Umar,  dia  berkata,  `Nabi  SAW
mengepung warga. Thaif namun belum  dapat menaklukkannya,  lalu
beliap  bersabda,  `J72s)/a ,4//¢A  besck ke.f&  aha# pzf/¢»g'.  Maka 'kaum
muslimin     berkata,      `Kita     pulang     padahal     belum     berhasil
menaklukkan?'  Beliau bersabda,  `Kcz/a" begr.fct,  beranghaf/aft ha/I.aH
w#f#k bexpera#g'.  Maka mereka pun beran8kat,  lalu mereka banyck
mengalami  luka.  Nabi  SAW bersabda,  `J#rya 4//czfa  beso# fa.fcz  afacz]]

pw/a#g'. Tampaknya, itu lebih mereka sukai, maka Rasulullah SAW
pun tersenyun."

Keteran2an Hadits

(Bob   masyti`dy   [kchendck]    dan   iraadah   [kemouan   atou
feAend*/).   Ar-Ra8hib  beckata,   `Menurut  mayoritas   orang,   kata
»cczp/I.I. `afr  sana dengan z.r¢adzzA, dan menun]t sedagian lairmya, kata
»f aryw.I. `aA asalnya adalah mengadakan sesuatu dan merealisasikarmya.
Jadi,   pearyw.I.`aA   dari   Allah  berarti  mengadakan  dan  dari  manusia
bberarti  melaksanakan.  Sedan8kan  menurut  pengertian  itu  kata  ini
digunakan pada kata I.randfzA.

ttai ;q 3i .v! 6);es e3> :4j3 tt;as }i alal®I ¢;:jfy :jes &i j$3

;i¢,ngqtrfe):4j3'.tai;Gt'ail;rfeou,ibe6j!qu,3'±q3'>:;rf3
¢l:i:. ®ch ±;:¢±^bl .:;1b ':=±ji (Firman Allah,  "Engkau berihan kerofaan
kepada  orang  yang  Engkou  kehendcki."   ``Dan  kanu  tidak  dapat
menghendcki [menempuh jalan itu] , keouali bila dikehendaki Allah. "
"Dan   jangan   sekali-kali   ka[mu   mengatakan   terhadrp   sesuatu,
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`Sesungguhaya aku akan mengerjckan itu besok pagi, keouali [dengan

menyebut] ,  `Insya  Allah'."  "Sesungguhaya  kanu  tidck akan  dapat
memberi  petunjuk  kepada  orang  yang  kamu  kasihi,  tetapi  AIlch
memberi petdyuk kapada orang yang dikehendahi-Nya. ') AI Ba:ihaqji
berkata, "Setelch mengemukakan dengan sa#¢d-nya hingga Ar-Rabi'
bin Sulalman,  Asy-Syafi'i berkata,  `Kata mac);I.I. `afa  adalah kehendak
Allah.  AIlal  telch  mengabarkan  kapada  para  makhluk-Nya  bahwa
mcrs}/I.I. `oA  adalah milik-Nya, bukan milik yang lain, Allah berfirman
dalam surah AI hsaan ayat 30., al ;a;i bi b! 6);`2j t;3 (Da# ham# fl.da*

dapat menghendaki  [menempwh jalan itu] ,  keoudi bila dikehendahi
[4//CZA). Jadi, para malchluk tidak memililri mcrs);I.z. `aA kecuali bila Allah

men8hendaki'."

Hal  ini  pemah  ditanyakan  kapada  Ar-Rabi',  maka  dia  pun
berkata,  "Asy-Syafi'i  ditanya  tentang  takdir,  dia pun berkata,  `,4pa
yang    Engkou    kehendaki    tentu    terjadi    waloupun    aha    tidak
menghendaki,   dan   apa  yang   cku   kehendaki  jiha   Engkou   tidak
menghendrki maha tidak akan terjadi' ."

Kemudian   dia   mengemukakan   sejumlal   redaksi   tentang
masyz.I.`aA  dalan  AI  Qur`an  yang  lebih  dari  40  tempat  selain  yang
disebutkan dalam judul ini, di antaranya adalah:

1.         FimanAllahdalan surahAI Baqaral ayat20,  i+'jj &l ;a 3}'J
®¢?):elr).(±FS:+, (Jikalou Allah  menghendaki,  niscaya  Dia

mele:nyapkan pendengaran dan penglihatan mereha.)

Fiman Allah dalam surah AI Baqarah ayat 105,  * g3a>} :f:=±
'*I:=i. (Dan  AIlch  menerrfukan  siapa yang  dikehendaki-Nya

[unfuk diberi] rahmat-Nya [kenabian]),

Firman AIlch dalam surah AI Baqarah ayat 220,   &1 ;L,.2 :}[[[j3

Y (Dan jikalou Allah menghendaki, niscaya Dia dapat

mendatangkan kesulitan kapadamuD
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4. Firman Allah dalan surah AI Baqarah ayat 251, £\=iJJ I:? a=I>3

¢Dan mengc[jarkan kepada:nya apa yang dikehendaki-Nydy.

Fiman Allah dalan surah Aau `horaan ayat 73,  ,rfe giv°t 3! if
'.I:=i..;ri *th bl (Katakanlah,  "Sesungguhnya harunia itu di

tangan Allah.')

Firman Allah dalan surah Aali `Imraan ayat 179,  g}:.3 i? ja5£
'g):31..S (Memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-

rcund-Nydy-

Finan Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 48 dan 116,  `Y al 3!

;aJ: a, en,; 6); a ;j}{3 * gfr' .oi ;ji{   (Sesttnggrfrnya ,4Jfofa'

tidak  akan  menganpuni  dosa  syi:rik,  dan  Dia  mengampu:ri
segala  dosa yang  selain  dari  [syiriF]  itv,  bagi  siapa yang
dikehendaki-Nydy.

Firman Allah dalan surah AI An'aan ayat 148,  i.j,-J.I 'Jj:=[[[=.

L`3bT 'y3 \±:rJi \J &t ;\±i }J' `jr:+i (oraH8LOwno ];a#8
menpersekwh4kan   Allah,   clan   mengatahan,    "Jika   4llch
me;ghendaki,  niscaya  kant  dan  bapak;bapak  kwi  tidak
mempersekutukan-Nya:*

Ayat teralthir ini dij adikan pedoman oleh golongan Mu'tazilah.
Mereka mengatakan bahwa ayat ini merupakan  sanggchan terhadap
Ahlus surmah. Jawabannya, bahwa Ahlus surmah berpedoman dengan

pokok yang dilandasi olch bulrfu-bulri bahwa Allah adalah pencipta
selunin  makhluk,   dan  mustahil  ada  makhluk  yang  menciptakan
makhluk.  Sementara kehendak merupakan  syarat  dalam penciptaan,
dan  mustahil  adanya  yang  disyaratkan  tanpa  adanya  pensyaratan.
Ketika orang-orang musyrik menginglrari yang rna 'g%/ (masuk akal)
dan mendustakan yang ma»g%/ (mash)  yang dibawa oleh para rasul
serta  menetapkan   dalil   dengan  itu,   mereka  bexpedoman   dengan
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kehendak dan tckdir yang telah ada lebih dulu. Ini tentunya dalil yang
tertolak, karena takdir tidak dibatalkan oleh syariat dan pemberlakuan
hukum terhadap pada hamba adalah sesuai dengan perbuatan mereka.
Jadi orang yang ditakdirkan bemaksiat, maka itu adalah tanda bahwa
telah ditakdirkan hukuman  atasnya, kecuali bila Allah men9hendahi
untuk mengampuninya,  selain orang-orang musyrik. Jika orang yang
ditakdirkan  taat,  maka  itu  adalah  tanda  bahwa  telah  ditakdirkan

gan].aran atasnya.

Masalah   ini   kemudian    disimpangkan,    dimana   golongan
Mu'tazilah menganalogikan A/ Kfacla/I.g ¢encipta)  dengan mafrfo/w#g

(ciptaan).   hi   tentunya   batil   karena   bila   makhluk   menghukum
pengikutnya yang menaatinya maka dianggap berbuat zhalim.  Sebab
dia bukan sebagai pemiliknya yang hakiki,  sedangkan Pencipta, bila
Dia  men9hukum  makhluk  yang  menaati-Nya,  Dia  tidck  dianggap
menzhaliminya,   karena   semuanya   adalah  milik-Nya.   Dia  berhck
melakukan  apa pun  yang  dikehendaki-Nya  dan  tidck  dipertanyakan
atas apa yang diperbuat-Nya.

Ar-Ra8hib  berkata,  "hi  menunjukkan bahwa  segala  sesuatu
berpangkal  dari  kehendak  AIlch,  dan bchwa perbuatan  para hamba
terkait dengan itu dan pertopang padanya."

Inti   perselisihan   antara   golongan   Mu'tazilah   dan   Ahlus
sunnah, bahwa menurut Ahlus sunnah kehendaki itu mengikuti ilmu,
sedangkan   menurLit   Mu'tazilch   mengikuti   perintah.   Dalil   Ahlus
sunnch adalal firman Allah dalam surah Aali `haraan ayat 176, a, i-J!;
-i:r±:Sti\ ri \L> ®+ij '`Jf±± '¥ .tit (Allah berkehendak tidak akan memberi

sesuatu bagian [drri pchala] kepeda mereha di hari alchiratD.

Ibnu   Baththal   berkata,   "Maksud   inam   Bukhari   adalch
menetapkan   map;I.z.`aA    dan   I+tzadaA,   keduanya   bemakna   sama

a[ehendck),  dan  kehendak-Nya  adalah  §alah  satu  §ifat  Dzat-Nya.
Sementara  golongan  Mu'tazilah  menyatakan,  bahwa  kehendak  itu
salch  satu  si fat  perbuatan-Nya.  hi  adalch  pandangan  yang  rusak,
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karena bila kehendak-Nya itu 7#wfodcrts @ani atau ada pemulaannya),
sehingga tidak terlapas dari kemungkinan baru mengadakannya pada
diri-Nya   atau   selain-Nya   atau   pada   keduanya,   atau   tidak   pada
keduanya. Yang kedua dan ketiga adalah mustahil, karena itu bukan
wilayah Aawodz.ts  (hal-hal ban  atau yang ada permulaannya).  Yang
kedua rusak juga, sebab yang lain tidak layck men8hendakinya. Selain
itu,  dianggap  batil  bila Yang Maha Pencipta berperan  sebagai  yang
menghendaki,   sebab   yang  menghendaki   adalah  yang   melahirkan
kehendak,    yaitu   yang   lain,    sebagaimana   batilnya   orang   yapg
mengetahui   bila   adanya   ilmu   pada   yang   lain.    Hakikat   yang
menghendaki  adalah  kehendak  itu  berpan9kal  darinya,  bukan  dari

yang  lain.  Yang  keempat juga  batil,  karena  mengharuskan  berdiri
sendiri.   Karena   ini   semua   rusak,   maka   benarlah   bchwa   Allah
berkehendak dengan kehendak yang ga!dz.I.in, dan itu adalah si fat Dzat-
Nya.  Sedan8kan  kaitarmya  dengan  apa  yang  disebut  sebagai  yang
dikehendaki, maka itu semua telj adi dengan kehendak-Nya."

Dia  berkata,  `Masalah  ini  berpangkal  pada  pendapat  yang
menyatakan bahwa Allah Pencipta perbuatan para hamba, dan bahwa
mereka   tidak   berbuat   kecuali   apa   yang   Allah   kehendaki.   hi
ditunjukkan oleh firman-Nya dalam surah Al hsaan ayat 30,  6J;\£j€ e3
^drl 'S):±i.°tii.q\. (Dan karm tidak dapat menghendaki [menenpwh j alan

itu] , kecuali bila dikehendaki Allah) dan aya:Layat lalirm:ya,. A;Ilah fuga,

berfiman dalam surah AI Baqarah ayat 253, IJ|±! \[[[[; &1 ;\---a }[|'J

(Seandatnya    Allah    menghendaki,    tidahich    mereka    berbunuh-
be.#zfAa»)..     Kemudian     hal     ini     ditegaskan     oleh     firman-Nya
selanjutannya dalan surah AI Baqarch ayat 253, I.,!; \[[[[; :)ii;£ all #'3

{Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nydy.

hi menunjukkan bahwa saling membunuhnya mereka teljadi
dari mereka karena Allah menghendahi itu.  Jika Allah yang berbuat
agar  mereka  saling  membunuh,  berarti  Dialah  yang  berkehendck
untuk  kehendak  mereka,  dan  Dialal  yang  berbuat.  Mcka  ayat  ini
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menetapkan,  bahwa perbuatan para harnba  ada|ah karena kehendak
AIlah.  Seandainya  AIlah  tidak  men8hendaki  teljadinya  mcka  tidak
akan telj adi."

Sebarian   mereka   mengatakan,   bahwa   kehendak   tefoad
menjadi  dua batian, yaltu kehendck perintch dan pensyariatan,  dan
kehendck qadha` dan takdir. Yang per[ama berkaltan dengan ketaatan
dan  kenaksiatan,   baik   itu` teriadi   atan  pun   tidak.   Yang  kedua
mencakup   senua   alan   ciptaan   balk   berupa   ketaatan   maupun
kemaksiatan. Yang pertana diis)untlfan olch fiman-Nya dalan surah
AiBaqurahayati85,qu.ia±;i-.±'q3;:-.1a<;al'i..#;(A/hah
menghendaki ke]indahan bagim:u, dan tidak menghendaki kesukaran
bagz.m«).  Yang kedua diisyaratkan oleh fiman-Nya dalam surah AI
iin'aanayat125,ii{iiiSj±'ii3.firgiv,63.fotf3#J*{.Oiart}*:*
\i:+'S=a.jJi.,i;L±(B;rmgsi;pa'yangAllahmenghendahiahan
memberikan kepadanya petunjuk, rTiscaya rna melapang:ken dadarrya
unut  [meneluli: ago:Iiila]  Islam.  Dan barangsiapa yang dikehendaki
AIlch  kesesafronycL,  tsiscaya  AIIch  merfudikan  dadanya  sesak  lagi
seapiiD.

Sebagian    mereka    menbedakan    antan    kehendck    den
keridhan,     meneka    beckata,     "Allah     men8hendaki     teriadinya
kemaksiatan  walaup`m  tidck  meridhainya,  berdasarkan  fiman-Nya
dalam surah ds-Sajdal ayat 13, q>a-i uj;` P' \gq`\::P ]'J (Da# fa/"

KanimengkendckiniscayaKaniaha;berikankepndatiap-tiapjtvya
pefzf»/.zfkPagz7»ya)danfiman-NyadalamsurahAz-Zunarayat7,q3
'fao,?I;±,;;;i(DanDiatidckneridhikehafranbagihanba-Nyady.

Ahlus  sunnah  menjawab  dengan  riwayat  yang  dinukil  oleh
Ath-Thchari  dan  lainnya  dengan sa»Bd para periwayat  tsz.gaA,  dari

®

mag Abbas mengenai firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 7,  0!

:Tifo.1g?lJ,uji{'Y3+2:i:fat.a,SljJife(J!.fafamwfa/}rmafa'
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sesunggu.hnya  Allah  tidak  memerlukan   [iman]mu   dan  Dia  tidck
7"eridftal.  kefaczfira#  ba!gz.  faamba-Jvys).  Maksudnya,  para  hamba-Nya

yang  kafir  yang  Allah  hendak  membersihkan  hati  mereka  dengan
ucapan mereka,  "/acl  I./czczfoa  I.//a//¢a!%." Maka yang dimaksud dengan

para hanba-Nya yang ikhlas adalah mereka yang Allah katakan dalam
surahAIHijrayat42,b\£L.+j;L£C±lJ';rjtf3e3!(Ses##ggrri#);a

hamba-hc[mba-Ku  tidck  ada  kekuasaan  baginu  terhadap  merekd).
Allah menjadikan mereka mencintai keimanan dan meneguhkan pada
mereka, keL\inat talcwa., "Laa ilaaha illallaah."

Sementara  golongan  Mu'tazilah  mengatakan  tentang  firman
Allah dalam surah Al insaan ayat 30, &1 ;\aJJ iJi q! 'eJ;\:LC \[[E3 (Dan

hamu tidak dapat` menghendaki  [menempuh jalan  itu] ,  kecuali  bila
dz.frchej.daft.   j4/JaA),    maknanya    adalch    dan    kamu    tidak    dapat
menghendaki    ketaatan   kecuali   bila   Allah   menghendaki   untuk
memaksa kalian atasnya. Lalu ditanggapi, bahwa bila demikian, tentu
Allah  tidak  mengatakan  ;Lil-jJ bi q!  (kec%a/I.  bz./a  dz.feAe»drfa.)  pada

posisi peninpa,1 '.\i. \i (apa yang dikehendaki). Karene harf syarth

®enimpal)  adalah untuk yang  akan datang,  sedangkan mengalihkan
kehendak kepada paksaan adalah pengalihan yang sama sekali tidak
searah dengan ayat tersebut. Selain itu, karena yang disebutkan dalan
ayat tersebut adalah kehendak untuk istiqanah yang diupayakan, dan
itulch  yang  dituntut  dari  pada  hamba.   Mereka  juga  mengatckan
tentang fiman Allah dalan surah Aali `horaan ayat 26,  ::r[J C:rfu.I g!!}'
'.I:i.i   (Engkou   berikan  kerof aan   kepada   orang  yang   Engkou

feAendafa.).   Maksudnya,   memberi   kerajaan   kapada   orang   sesuai
dengan hikmah.

Yang    mereka    maksudkan    edalah    hikmch    menetapkan
kemaslahatan dan memastikan itu terhadap Allah. Maha TingS Allah
dari  apa yang  mereka katakan.  Zhahir  ayat  ini  menjelaskan bahwa
Allah  memberi  kerajaan  kapada  siapa  yang  dikehendaki-Nya,  baik
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orang   tersebut  memiliki   si fat-si fat   yang   layak  untuk  memegang
keljaan  maupun  tidak,  bukan  berdasarkan  keberhakan  atau  falctor
kemasalahatan.  Bahkan  Allah  memberikan  kerajaan  kapada  orang

yang     kafir     terhadap-Nya     dan     lmfin     nikmat-Nya     hingga
membinasakannya,   sebagalmana  banyck  dialani  oleh  orang-orang
kafir,   saperti  Namrnd  dan  para  Fir'aun.  Allah  juga  membedkan
kerajaan  kapada  orang  beriman  yang  kemudian  orang  beriman  itu
menyeru  rakyatnya  kapada  agama-Nya  dan  menyayanri  mereka,
seperti Yusuf, Daud dan Sulaiman. Hikmch dalam semua ini adalah
ilmu-Nya,   hukum-Nya  dan  kehendak-Nya  dalam  men8lchususkan.
ketetapan-ketetapan-Nya.

* t#at i; ky 'j6 . (;ajj i; tf,+i ai se'3 `l±}i ii t5*€ i uJf!)

*;b S} S °::1:i ..al} (`Sesungguhnya harm tidak akan dapat membeTi
petdyuk  kepade  orang  yang  kanu  kasihi,  tctapi  Allah  memberi
petunjuk   kepada   orang   yang   dikchendki-Nya."   Sa'id   bin   AI
Musayyab    ber:kata,    dari    aychnya,    ``Ayat   tersebut    diturunkan
be7fe7zacn  denga»  [4bzf   ZHa/zb. ')  RIwayat  ini  telch  dikemukakan
seeara   mazrsA"/   dan   len9kap   dalam   tafsir   surah   4/   gasAasA.
Penjelasamya juga  telah  dipaparkan  secara  ganblang  di  sana  dan
sebagian pada pembahasan tentang jenazal.

Golongan Mu'tazilch mengatakan tentang ayat ini, `Makna  'Y
'l=:§jl.S€±i(jQkanutidakckandapatnerrl,beripetwlyukkepadeorang

yang   hamw   haSz.fez.),   karena   en8kau   tidak   tabu   apa   yang   telah
ditabiatkan   dalan   hatinya,   apakah   hatinya   itu   diser[al   dengan
kelembutan sehingga mendorongnya untck mendima, ataukali tidak.
'cf u±Sa;3`.,'pri `&r) (Dan Allah lebih mengetahai orang-orang yang mow

me»erz.rna pefo»/.tt£) yang dapat menerima itu."

-\     I,alu   ditanggapi,  bchwa  kelembutan  yang  mereka  jadikan

alasan itu tidck ada dalilnya, dan yang mereka maksud dengan orang

yang menerima serta yang tidak menerima adalah yang  secara lahir
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teljadi   demikian,   bukan   karena   ketetapan   AIlah.   Padahal   yang
dimaksud oleh firman AIlah dalam surch AI Qashash ayat 56,  ii5i &`3
'¢+iS;3\  (Dan  Allah  lebih  mengetahui  orang-orang  yang  mau

7%enerz.7%a pefct#/.w#) adalch mereka yang telah Allah khususkan secara
azali.

':;i3\'*='J-.S'Y)':;J\'*,^&\'J-.i(Allahmenghendaki

kerrndahan bagirou, dan tidck menghendaki kesukaran bagimu». A:yak
ini  temasuk  yang  dijadikan  landasan  oleh  golongan  Mu'tazilah,
mereka berkata,  "Ini menunjukkan bahwa Allah tidck menchendaki
kemaksiatan."   Namun   pendapat   ini    ditanggapi,   bahwa   makna
men8hendaki kemudahan adalah hak untuk memilih antara belpuasa
saat  safar  atau  ketika  sakit,  dan  berbuka  dalan  kondisi  itu  bila
memenuhi    syaratnya.    Sedangkan   yang   dimaksud   dengan   tidak
menghendaki   kesukaran   adalah   tidak   mewajibkan   puasa   dalan
peljalanan  dan  dalam  kondisi  sulit  bexpuasa.  Jndi,  pencharusan  itu
yang   ditiadckan,   karena   AIlah   tidak   menghendakinya.   Dengan
demikian   tanpaklah   hikmah   diakhirkannya   pcnyebutan   itu   dan
pemisahannya di antara ayat-ayat tentang masyl.I. `ari dan I.raadah

Di  dalan  AI  Qur`an banyak  sekali  disebutkan kata  z.raadaA

qcehendak), dan Ahlus sunnah telah sapakat bchwa tidak ada kejadian
kecuali   apa   yang   dikehendaki   Allah.   Di   sanping   itu,   Allah
men8hendaki   semua   ciptaan   walaupun   tidak   memerintahkannya.
`Sementara   golongan   Mu'tazilch   mengatakan   bahwa   Allah   tidak

men8hendaki keburukan, sebab bila AIlah men8hendakinya tentu clan
memintanya.   Mereka  menyatakan,  bahwa  perkaranya  sama,  yaitu
kehendak  dan  mereka  mengecam  golongan  Ahlus  sunnah,  bchwa
semestinya mereka (Ahlus sunnah) mengatakan bahwa kekejian\ j.uga
dikehendald Allali, padahal semestinya Allah disucikan dari itu. Ahlus
sunnah menjawab, bahwa Allah kadang men8hendaki  sesuatu untuk
diberlakukan  hukuman  atasnya,  dan  karena ielch  dipastikan  bchwa
Allah    telah   menciptakan   neraka   dan   telch   menetapkan   para
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pen9huninya,   dan  Allah  juga  telch  menciptakan  surga  dan  telali
menetapkan  para  pen8huninya.  Ahlus  sunnah  menyatakan,  bahwa
semestinya golongan Mu'tazilah menetapkan ¢ika demikian), berarti
ada kej adian di dalan kerajaan-Nya yang tidak dikehendaki-Nya.

Ada  yang  mengatakan,  balwa  seorang  imam  dari  kalangan
Ahlus sunnah pemah diundang untuk berdialog dengan scorang inan
dari  kalangan  Mu'tazilah,  setelah  orang  Mu'tazilah  itu  duduk,  dia
berkata, "Maha Suci Dzat yang Maha Suci dari kekejian." Lalu orang
Ahlus sunnch berkata, "Maha Suci Dzat yang tidak terjadi apa pun di
dalam   kerajaan-Nya  kecuali   apa   yang   dikehendaki-Nya."   Orang
Mu'tazilah  itu  berkata,  "Apakah  Tuhan  kita  men8hendaki  untuk
dimaksiati?"   Orang  Aiilu§   surmah  berkata,   "Apakali  Tuhan  kita
dimaksiati  secara  paksa?"  Orang  Mu'tazilah  berkata,  `Bagaimana
menurutmu jika Allah men8halangiku dari petunjuk dan menetapkan
kesengsaraan  atasku,  apakch  dia ` telah  bchuat  baik  ataukch  telah
berbuat  but  terhadapku?"  Orang Ahlus  sunnah menjawab,  "Jika
Allah men8halangimu dari  apa yang menjadi milikmu, berarti telah
berfuat bunl£;  dan bila Dia men8halangimu dari  apa yang menjadi
milik-Nya,   maka   sesungguhnya   Dia   mengkhususkan   siapa   yang
dikehendaki-Nya dengan rahmat-NyaL"

Setelah  mengemukakan  hadits  met'a//ag  ini  ham  Bukhari
mengemukckan   tujuh   belas-  hadits   yang   kesemuanya   mengenai
mtryz.z. `aA  acehendak).  Semuanya pcmah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya secara terpisah sebagainana yang akan saya j elaskan.

Perfgma,haditsAnas,£¢Lhj13if6alij*J>3li;(Bz./aha/I.a»

berdoa  kepada  Allah.  maha  bersungguh-sungguh  dalam  berdoao.
Maksudnya, mantapkan niat dan jangan pernah ragu. Kata ae7» berasal
dari czza7„fzf a/aa try-tyqz. ` (aku berketatapan hati atau bertekad untuk
melakukan sesuatu). Ada yang mengatakan, bahwa aemzf a/ mar `a/aA
artinya     memantapharmya     tanpa     disertai     kelemahan     dalan
mengupayakan. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu artinya berbaik
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san8ka terhadap Allah mengenai pengabulannya. Hikmahnya, karena
tidak      menantapkan      pelmohonan      berarti      mengganbarkan
ketidakbutuhan terhadap yang dinohon.

'LJ'.}Li'¥(TidakadayangdapatmenaksaAllahib.Kanun

tidak  mcmintapkan  pemohonan  mengesankan  kemun8kinan  diberi
tanpa  adanya  kehendak,  dan  yang  ada  setelch  kehendak  hanyalch

paksaan,  padahal  tidak  ada yang  dapat memaksa Allah.  Penjelasan
hadits ini telal dipaparkan pada pembchasan tentang doa.

IKcdra,   hadits   Ali,   pqujelasannya   telah   dipaparkan   pada

pembahasan  tentang  shalat  Tchajjud.  Seri  pengambilan  dalilnya  di
sini adalah perkataan Ali, I.ri;i l..£i;i bi ;`[[[[2 I;\rj t&i }...±, \:|L;fi \i;f!

(Sesunggu,hnya.jiwa kami di tangan Allah, jika Dia berkehendak untuk
meT'nbangunkan hami, tentu Dia membangunhan kam.D, dan hi di:hi\
oleh Nabi SAW.

Redaksi, }{j` 'Jdi (/a/w be/z.aw mengrfafa» kepadr merefa) dan

juga, \£i;i (menzbangzfnfacz» hamz.) mengisyaratkan kapada dirinya (Ali)

dan orang yang ada bersamanyaL

jr:efigftyhaditsAbu'Hulah,£J3[[Jl}.-;C>}--jarp33---ij.I:}---i

(Perunpc[maan seorang TToukmin adalah laksana tananan yang segar
/»a»   /enf«r/).   Penjelasannya  telah   dipaparkan  pada  pembahasan
tentang kelembutan hati. Yang dimaksud dari hadits ini di sini adalch
baSan  terakhimya:  ;I--2. li! &1 \a;±|;i  (4/JaA yang  merapzfAha»»}Ja

Jafha/a   Dz.a   me»gAe»dckz).   Maksudrya,   pada   waktu   yang   telah
ditetapkan dalam kehendak-Nya untuk merapuhkannya.

IKeempof, hadits Ibnu Umar, f[[Jqi ir }Zi5 :+iL ng f3d;? tij!

(Sesungguhnya masa tinggal halian dibandingkan dengan unat-umat
Sebefuz» ha/rd») seeara panjang lebar. Penjelasannya telch dipapatkan

pada  pembchasan  tentang  shalat.  Disebutlrarmya  hadits  ini  di  sini
karenadibagianakhimyadisebutkanredaksi,;L±.i:rlJfui±:aial},;
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(Itulch  amgerch-Ku  yang  Aha  berikan  kepada  siapa  yang  Aha
Achendrfo.) untuk mengisyaratkan kepada semua pahala, bukan kepada
kadar yang merupckan ganjaran anal sebagaimana yang diklaim oleh

golongan Mu'tazilah.

jKeJi.m¢, hadits Ubadah bin Ash-Shamit mengenai pembaiatan.
• Penj elasannya telali dipaparkan pada pembahasan tentang keimanan di

bagian awal kitab ini. Yang dimaksud di sini adalah redaksi,  6:i:. i;3

3' 3Z; ;C b!3 i;tis ;L3 ii! ,&t j! ::lJ,`ri &1 (Da# Sz.ap¢ );&»g dz.f%f%pz. 4//aA,

maka itu terserch kepada AIlch, bila berkehendak Dia mengadzabnya,
dan bila berkehendak Dia mengampuninydy.

Hce»¢m, hadits Abu Hurairah mengenai perkataan  Sulaiman
AJS,¢g:i,JS'-ail+esSfr(Malaninisunggwhakuakanmenggilirpara

isferz.fu). Penj elasannya telah dikcmukakan pada pembchasan tentang
cerita-cerita para nabi beserta perbedaan pendapat mengenal jumlch
isteri   beliau.   Di   sini   haam   Bukhari   mengcmukckamya   dengan
redaksi,:;:EEEE?ji}l:)i.rfu'±=.`3\i;i:.'o6}i(sea[»drz.ny8s"/az.man

mengecualihan,  tentu  setiap  isteri  itu  hamiD.  Mcksndnya, hi:]al  dial
mengucapkan,  "Jus)/¢  4//aA,"  sebagainana  yang  disebutkan  dalam
riwayat-riwayat   lainnya.    Penggunaan   kata  ."pengeeualian"   yang
memaksudkan "Jus);a .4//aA" adalal berdasarkan pengertian bchasa.

iKlafzf/.«A,   hadits   Ibnu  Abbas  mengenai   orang  badui   yang
"engata\cal\ 'i:ri ;I '`p ..}i (Bahkan itu demam yang tengah
bergo/a#). Penjelasamya telch dipaparkan pada pembahasan tentang
pengobatan.  Disebutkannya  hadits  ini  di  sini  karena  mengandung
redaksi, &1 ;ti b! 3ja£ ®embersz.A I.nya A//aA).

IKede/qpr7I, hadits Abu Qatadah,

;da+-s33;-6±*i33irf
l#u`6}

(Kedka
mereka    tertidur    melewatkan    shalat,     "Nabi    SAW    bersabda,
` Sesunggu,hnya Allah memegang ruh-rah kalian ketika menghendaki,
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dan    mengembalikannya    ketiha   menghendaki'.')   Tpram   Bulrfuari
mengemukakan    redcksi    ini    secara    ringkas.    Hadits    ini    telah
dikemukakan secara lebih  len9hap pada bab  adzan setelah habisnya
waktu pada pembahasan tentang shalat.

iFcse7„bj7¢»,  hadits  Abu  Hurairah  mengenai  kisah  seorang
muslim     yang     menampar     seorang     Yahudi.     Imam     Bukhari
mengemukakannya dari  dua jalur,  dan disebutkannya di  sini  karena
mengandung redaksi, al g±.! :;? ad Ji (AfqrfuA dz.a fermaszfA )io»g

dz.fec"a/z.ham J4//aA). Ini mengisyaratkan fiman Allah dalam surah Az-
Zumar ayat 68, &1 ;tj i; .Y! j>)qi i 6i3 ,-t3`aill i a ;j*aj ("afa
matilch  siapa  yang  di  langit   dan  di  bumi  kecuali   siapa  yang
dikehendakiAllch).

iFesep«/wh,  hadits  Anas  tentang kota Madinah,  di  dalamnya
disebutkan, al ;`j a! 33ilril '13 (Da" f].dr* p#/a pen);aft.f me#"/ar

/ffoa`w»/    I.nya    A//aA).    Penjelasannya    telah    dipaparkan    pada
pembahasan tentang fitrah.

iFcsebeJas,haditsAbuHurairah,:3[[[[;i:+`:)---Z},(Sef].ap»abz.

mempunyai sebuah doa [yang pasti dikabulkan]). Pen:3ctasannyaL ®ehaAn
dipaparkan di awal pembahasan tentang doa.

IKcd«¢ bc/us, hadits Abu Hurairah,  .`ri}i J> p*.iJ i+!l` ui €i
^in)'.+i+1':=rS(KetikaalaLsedangtidrr,akumelihatdirikudengan

sebuah  ember,  lalu  aku merimba  sebanyck yang Allah kehendckD.
Penjelasannya  telah  dipaparkan  dalan bab  kisah. hidup  Umar pada

pembahasan tentang fitnah.

IKed.g¢  bc/as,  hadits  Abu  Musa,  lJ;j--4i lJ:i--Jl  (Mz.»fa/aA

syafaatmakakalianakanmendapatpahalaty.Hedi:ts±ride:ngans;mad
ini  juga  telah  dikemukakan  peda  pernbahasan  tentang  ndab,  dan

penjelasannya  juga  telch  dipaparkan  di  sana.  Maksudnya  di  sini
adalah, ;`j lJ 4,:t:.3 P`:I, j> al riz3  (dr# j4JJa4 aha# me#etopha#
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melahi lisan  Rasul-Nya apa yang dikehendaki-Nydy.  ArdnyaL, AI:+ch
menanpakkan rielalul lisan rasul-Nya dengan wahyu maupun ilham
tentang  apa yang  telch  ditakdirkan-Nya  dalan  ilmu-Nya bchwa  itu
alkan teri adi.

iFeempaf dezds, hadits Abu Hurairah,
'(:i± ill. (Janganlch seseorang dari kalian mengatakan,  "Ya 4llch,

clmpw"z.JaA  aha j!.ha  EHghact  matt. ')  Penjelasannya telch  dipaparkan

pada pembahasan tentang doa beserta hadits Anas yang disebutkan di
awal bab ini.

JKezz.7»¢ be7us, hadits Ibnu Abbas dari Ubal bin Ka'b mengenai
sahabat  Musa  dan  Khidhir.  Penjelasannya  telch  dipapackan  pada

pembahasan tentang tafsir, dan sebagiarmya telch dikemukckan pada
pembahasan tentang  ihau.  Yang  dimcksud  di  sini  adalah perkataan
Musa sebagaimana yang ditumrkan AI Qur` an mengenai kisah Musa
dalansulAIKahfiayat69,l}t;&1;ab;d,ag.:I.(Jnyfl4//afahamw

akan     mendapatkanku     sebagal     seorang     yang     saber).     hi
mengisyaratkan  balwa  perkataan  itu  sebagai  pen8harapan  untuk
tejadi dan biasanya itu mcmang teriadi, tapi kadang juga tidak teljadi
bila  Allah  tidak  mehetapkan  teriadinya.  Hal  ini  seped  yang  akan
dikemukakan dalam hadits laimya.

Jree»¢mbezds,haditsAbuHurairah,+i,+:={&1;a°ci!iie'jjL<
'-aiS  ¢Iru;;ya Allah besok kita akan turn di lembah bani Kinanchb.

Hadits` ini telah dikemukakan lebih lenglrap dari ini pada pembahasan
tentang haji, dan penjelasannya juga telah dipaparkan di sana.

iE:erfuy.wh bezds, hadits Abdullal bin Umar,   &1 i..=p :gal :;p+

*}prJa}\ ':Jiil '+:is tis  (Nabi  SAW mengepung warga  Thaiif).
Penj.e.1asamya telah dipaparkan pada pembalasan tentang paperangan,
dan telah dipaparkan juga tentang perbedaan pada Ibnu Abbas, apakah
dia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ataukah dari Abdullah bin
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Amr.  Selain  itu,  hadits  ini  disebutkan  di  sini  karena  mengandung
redaksi, &i ;a a! lie a;i!6 ue! (Jag;a .4//aft besofr fa.fa aha# p#/a#g) dua

kali. Pada kali yang pertama mereka tidak pulang, dan pada kali kedua
mereka ban pulang.

32.FirmanAIlah,dy;#J>i¢li;j>3'63ib*,dy!6ftyisth`a€'Y3)

(¥°,:±ii,3i3:jfj°,|}'6t*rj'|6Iiei}'6«z)a»fz:nd¢/aAberg«»¢
sy¢ifelat di sisi Allah melalnkan bagi orang yang telah diiginkan-Nya

memperoleh syofaat itu, sehingga otpaina telah dthiLangkan
ketakutan dart hat mereha, mereka berkata, `Apakah yang telah

difirmanhan oleh Tuhanmu'. Mereka menjowab, ` (Perkataan) yang
benar'. Dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar."
(Qs. Saba` [34]: 23) Dan Dia Tidak Berkata, "Apa Yang

Diciptakan Tuhan Kamu." Dan Allah Berfirman,  €±:iz tfjJ'l ``3 i;

givle.q\.'K:Jig``SiapakchyangdapatmemberisyafaatdisisiAllah

f¢»pa I.zf.»-Jvyq " (Qs. AI Baqarah [2) : 255)

p,;==j, irf a+ ;,OL; a, ;Kj: ,;; :,;::i; #:I f 'j;:;I 'jj3
;\..I ,3sL,i {±jo, iji ,i; i;fall :jL3 ir;# ;i i* is,rf tfe

•3ijo, :,}'j g*;; `Jj

Masruq  berkata,  dari  Ibnu  Mas'ud,  `Bi.Ia  Allah  berfiman
dengan wahyu,  maka para penchuni  langiv mendengar sesuatu,  lalu
bila  telah  dihilan8kan  ketakutan  dari  hati  mereka  dan  suara  sudah
mereda,  tahulah mereka bahwa itu  adalah a/ £ag  afebenaran).  I,alu
mereka   berseru,    `Apa   yang   dikatakan   Tuhan   kalian?'   Mereka
menjawab, `Kebenaran'."
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# &i j= ¢#i :I+ :'j6 ;:# i,: aii # if ,!G *> +i;3
Lr i=;+ :; i:i:.`;: ,`=,:,:4j; ir;3\± sqo, ±„ :+=±; ::j:,:; ;i,,i

. ;L.esuli ci ap®i ui : '+i i; 2=J

Dan  disebutkan  dari  Jabir,   dari  Abdullah  bin  Unais,   dia
berkata:    Aku    mendengar   Nabi    SAW    bersabda,    ``4//aA    aha7c
mengumpulkan  mowsia,  lalu menyera mereha  dengan  suara yang
didengar olch yang berada di kejouhan sebagc[inana didengar oleh
yang  berade   dekat.   `Akulah   Sang   Rota,   Akulch   Sang   Pem,beri
balasan' ."

;`tyi i, c= ,;i :'Jj +3 # &, j= S#,
I,

4J a; :1;* tj i;
J=, 'iiJ, iJii ,4!`:'ij, l`l=Zi. I€j==i€l i<j!in', ,1=~,:;a £\=1j, g;

ir;;b ::; i;: ,;,5 `±+i,; ;=i::;; ,J,;::4 :::;: ,Jj3 ¢1;; ,Jj .,I,;::p
.;¥0, £#., 3£3 fr.i :i*'j 9*{; 'jj I;a : i}'j

.`fa:;;;3g;i*k±ifj;:£Gfii'Oi±G£¢j;3:€d£'u6

:9±; 'J6 .;1;f }i l£;ii :i;,€ :±pi :j;:i 'Jb: :;\fL 'jj

;--jJ,:-J,--i::;:;Uf,1==,:,,::j`\:i=,=g:==,:.,:,J\;.-c"=J,,1=+;
*;±' :±o* q,;i i; k,± if j,i; ;; c3; L€L9! ®®! :31±+, :I;

•fy ii ,ida d_-_-JL=1 tfjo,i st j::; fj liza :;i± J6 .£* :ij iji
•,=-`,,3,g?3:'Jdr,Jj

7481.  Ali  bin  Abdillch  menceritckan  kapada  kami,  Sufyan
menceritakan kapada kami dari Amr, dari Ihimah, dari Abu Hulalrah
hingga  bersambung  kapada  Nabi  SAW,  beliau  bersabda,  "4pabz./a
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Allah  menetapkan  perintah  di  langit,  para  malalkat. nengapaHan
sayap-sayapnya sebagal ketundukan kepada firman-Nya, s6olchTolch
itu adqlch (suara) rental di atas batu besar."

Ali dan lainnya mengatakan (dalam riwayatrrya), "Bagiv besar,

yang menembus  (meliputi)  mereka.  Bila telah dihiLangkan ketakutan
dart hati mereka, mereka berkata, .Apa yang dikatakan oleh ThLhan
kalical' Mereka berkata, ` Kebenaran, dan Dialah Yang Maha Tinggi
lagi Maha Besar. ."

Ali berkafa: Dan Sufyan juga mencedtakan ini kapada kami,
Amr menceritakan kapada kami dari IIinah, dari Abu Hl]rainh.

Sufyan   berkata:   Amr   berkata,   "Aku   mendengar   Ihimah
®erkata), `Abu Hurairah menceritckan kapada kani' ."

Ali   berkata,   "Aku   berkata   kapada   SuSran,   apa]rah   dia
mengatakan, `Aku mendengar Ihimah bckata, "Aku  mendengar Abu
Hurairah"?'  Dia menjawal>,  `Ya'.  Aku bedrafa lagi kapada SuSng
`Sesungguhnya. ada  seseorang  yang  meriwayadrm  dad  Amr  dad

mrimah  dari  Abu  Hurairah  seeara  mazgiv',  I)ahwa  dia  menbaca:

jim':z.gAa     (dikosongkan)'.      Suf)ran     bedrata,      `Denrikian     Am
membacanya'.  Ak`i  tidak  tabu  apa]rah  dia mendengalnya denrikian
atan tidak. Sufyan berkata, `Itu gz-rtz `aA kaini'."

I :*j ,4S &i jfe all J}; ]j :'j5i£ ~Ois~ i!i c;|~j; g!,i };
'jLj3c,OTjoL£;;i'3ife&,j='i#],'O;fG:.a,&16;i

4J. J3i;'®f=J,±':a"=L£

7482.  Dari  Abu  Hurairah,  bchwa  dia  berkata,  `Rasulullal
SAW be;rsapbda. `AIlch tidak perrlah mengizinkan imtuk sesuom pim
sebagaimana AIlch mengizinkan untuk Ndbi SAW untuk mehag\ha AI
Qir`an....
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Dan   sahabatnya   berkata   kapadanya,   "Maksudnya   adalah
membacanya dengan keras."i*

a, `®!

i„ jJ, S;=), 'Jj :'Jj i:i :" ,`p>J ;f?:L±jo, };,:,, d;i :;

:,-;i c5S¢ .di:1:13 €+:]T :J# .isT b: :&1 ]i; :ij
t2

.jdij;d;;ar,aej;ira+£.ef'4;;£L;

7483. Dari Abu Sa'id AI Khudri RA, dia berkata: Nabi SAW
be;rshoda, "Allah berfirman, .Wahai Adam' . I.alu dia melyowab, `Aku

penwhi panggilan-Mu dan  Aku memuliakan-Mu' .  Lalu  diserukanlah
dengan  satu  suara,  `Sesungguh:nya  Allah  memerintahkanmu  untwk
mengel:uarham bagian kapeda neraka dari keturunarmu' ."

+i :=,:r+ a ;i}, uk :=,:j ` :ol=J'6 \{;i a, ,`p,i i=j;,i :i
.3aa°i j ,± ii#~' ®Jf i:;; :;i rfu'3 c'a£:,A£

7484.   Dari   Aisyah  RA,   dia  berkata,   "Aku   tidak  pemah
cemburu   kapada   seorang   perempuanku    saperti   kecemburuanku
terhadap  Khadijah.  Ttharmya telah memerintahkannya Q`Tabi  SAW)
untuk menyampaikan k.abar gembira kepadanya tentang sebuali rumah
di surga."

Kcteranqan Hadits

(Bob firman  Allah,  "Dan  tiadalch  berguna  syafaat  di  sisi
Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nydy tingga alchi:I
ayat,   lalu   dia   menychutkan,   Dan   Tidak   Berkata,   "Apa   Yang
Diciptakan  Tuhan  Kanu"  Ibnu  Baththal  berkata,  "hoam  Bulchari
berdalil  dengan  ini  untuk menyatakan bahwa  fiman  (Act/om)  Allah
adalah qadz.z.M pada Dzat-Nya, berdiri dengan si fat-si fat-Nya, ha/ant-
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Nya masih ada dan akan senantiasa ada, tidak menyerupai makhluk.
Ini  berbeda  dengan  pandangan  Mu'tazilah  yang  menafikan  fa/am
Allah.  Berbeda juga  dengan  golongan  Kilabiych  yang  menyatakan
sebagal  kiasan  tentang  perbuatan  dan `penciptaan.  Mereka  berdalil
dengan un8kapan Arab,  a"/fw  bz.yadz.i. Aaa!dzco  (aku katakan dengan
tangandi, begini), maksudnya adalch menggerakkarmya. Mereka juga
berdalil bahwa perkataan tidak dapat dicema kecuali dengan anggota
tubuh  dan  lisan,  sedan8kan  TLihan Maha  Suci  dari  itu.  Ialu inam
Bu]chari menyanggah mereka dengan beberapa hadits dan ayat pada
bab ini.

Dalam hal ini disebutkan, bahwa bila telch sima rasa terkejut
mereka, mereka mengatakan kapada yang berada di atas mereka,  li\J

?i..±rj'J6(4pay¢ngdz.hafaha»o/chrzfAan.ha/i.a».P)himenunjukkan

bahwa  mereka  mendengar  perkataan  yang  belum  mereka  fahami
maknanya   karena   keterkejutan   mereka,    sehingga   mereka   pun
men8a;than, `.Lib 'J6 \'3® (Apa yang dihatakan oleh Tuhan halian?)

Mereka tidak mengatakan, ;jL> lie (4pr )/a»g dz.czpfahan). Demikian

juga jawaban  para  malaikat  di  atas  mereka,  5---al.I :IjJ'`J  (Mereha
me#jaw4b,  "Kebe#ara". ') Sedanglran a/ ftagq adalah salch satu si fat
Dzat yang tidak boleh disandan9kan kapada selain Allah, karena tidak
boleh   ada   kebatilan   dalan   ha/am-Nya.   Seandainya   itu   adalch
malchluk,  atau perbuatan,  tentu mereka menjawab, fta/ago Aha/ga»
I.usaa»azz  @ia menciptakan makhluk berupa manusia)  atan lainnya.
Narmm karena mereka menyifatinya dengan ha/a7» ®erkataan), maka
perkataan itu tidck boleh dimalmai penciptaan,"

Apa yang dinisbatkan kapada golongan Kilabiych sebenamya
sangat jauh dari mereka, karena sebenamya itu merupakan pandangan
sebarian Mutazilah. Dalan kitab KAa/a 4/a/ i4/ Jbnd haam Bulchari
mengemukakan hadits dari Abu Ubaid AI Qasin bin Sallam bahwa
tentang firman AIlah dalam sunh An-Nahl ayat 40,  `i; :;±+, GJi fu';

FATHUL BAARI - 717



'o)i±®::rl'al'Jft°ti}'oua{ji(SesungguhnyaperhataanKamiterhadap

sesuatu  apabila  Kami  menghendakinya  Kant  hanya  mengatakan
kapadanya,    "Jadilah!"    maha   jadilch   idy,   AI  Mari!sjL'   bedszwh,
"Maksudnya,  saped  un8kapan  Arab,  gad/af  as-sama!cz ` /tz  amfAa7iof

(langit  telali  berbicara  hingga  menurunkan  hujan),  gad/a  a/ /.I.de¢r
Aackczdza  (Dinding  berkata'  begini),  maksudnya  adalah  dinding  itu
miring. Jadi, makna fiman-Nya 6u33i I;! adalah 6l.j lil (apabila Kami

menciptakan sesuntu)."

Abu Ubaid menanggapi, bahwa ini benar-benar keliru, karena
bila seseorang mengatakan, gad/af as-samoa ` (1angit berbicara), tentu
saja artinya bahwa langit itu tidak benar-benar berbicara sehingga ia
mengatakan hujan.  hi berbeda bila yang dikatakan, goo/a a/ I.usacz#

(sescorang berkata), karena difchami bchwa seseorang itu mengatakan
suatu   perkataan.   Seandalnya   dia   tidak   mengatakan  /¢   a7»ZAartzf

(hingga  menurunkan  hujan)  tentu  perkataannya  batil,` sebab  langit
tidak dapat berkata-kata. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari.

Ini  adalah  bab  pertama  dinana  hani  Bulchari  membahas
tentang   masalah  pekataan  yang  kaitannya  sangat  panjang.   Para
pemuka golongan telch berpanjang lebar membicarakan masalah ini,
yang  rin8kasnya  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  AI  Baihaqi
dalam kitab .4/ /'fz.gad,  "AI  Qur`an adalah ha/am  ®erkataan) Allah,
sedan8kan ha/am  Allah  adalch  salali  satu  si fat Dzat-Nya,  dan tidak
ada satu pun si fat-Nya yang merupakan makhluk, tidak pula m%Adats
dantidakpulaAaadz.ts.Allahberfirman,3''Jj%bi6Uctj3ili;;;±},L3Sfuf!
'®)1±®;:±¢SesungguhityaperkataanKaniterhadapsesuatuapabila

Kami    menghendakinya    Kami    hanya    mengatakan    kapadrnya,
"Jadilah! " mahajadilch idy.

' 1  Seandainya AI Qur`an adalah malthluk, tentunya itu diciptakan

dengan fafn 0.adz./aft), padahal mustahil perkataan Allah untuk sesuatu
melalui   suatu  perkataan.   Sebab  jika  demikian  berarti  harus   ada
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perkataan kedua, ketiga dan seterusnya.  Allali juga berfirman dalam
surch Ar-Rahmaan ayat 1-3, `O`:L'¥i ;jL£ 6T:rjil il> :;i}` Or%foa#/

Yang  Maha  Pemurah,   Yang  telah  mengajarkan  AI  Q|lr`an.   Dia
7#e#czpfafa"   maHusz.a).   Allah  mengkhususkan   AI   Qur`an   dengan
kalimat  fa '/z.in  (mengajarkan),  karena  AI  Qur`an  adalah  ha/am-Nya
dan    si fat-Nya,    dan    mengkhususkan    manusia    dengan    fakfo/I.g

(menciptakan), karena manusia adalah ciptaan-Nya. Seandainya tidak
demikian,   tentu  Allah  mengatakan,   menciptakan  AI   Qur`an  dan
manusia.

Selain itu,  Allah berfurman dalam  surah An-NIsaa`  ayat  164,
\i$3±f^drl'pr')(DanAllchtelahberbicarakepadaMusadengan

/a!#gr#»g),  karena  tidak  mung]rin  perkataan  yang  berbicara  berdiri
sendiri  (terpisch  darinya).  Allah juga  berfirman  dalan  surch  Asy-
Syuuraa ayat 51, I+i q! &1 ±=1<;£ ®Ji j:i;), 66' I;3 (Dcz# tr.da* adfl b¢gr.

seorang manwia pun bahwa AIlah ber:kata-kata dengan dia keouali
dengt]"   perfl#Jaraa#    wclfrp;cl).    Seandainya    perkataan    Allah    itu
makhluk,  tentu  pensyaratan  yang  disebutkan  di  dalan  ini  (yakni

pengecualian ini; kecuali dengan perantaraan wahyu atan di belakang
tabir  atan  dengan  mengutus  malaikat)  tidak  ada  maknanya  karena
kesanaan  para  makhluk  dalam  hal  pendengaran  darn  selain  Allah.
Karena itu pendapat golongan Jahmiyah yang menyatakan bahwa AI

Qur` an adalah makhluk tidak dapat diterima.

Juga,  karena mereka menyatakan,  bahwa Allah menciptakan
suatu  perkataan  di  balik  pohon  yang  dengannya  berbicara  kapada
Musa,  berarti  malaikat  atau  nabi  yang  mendengar  perkataan  Allah
secara  langsung  adalah  lebih  utama  daripada  mendengamya  Musa.
Jika demikian berarti mereka menyatakan bahwa pohon itulah yang
berbicara mengatakan apa yang disebutkan Allah bchwa Dia berbicara
kapada Musa dalan surah Thaahaa ayat  14, d;:f;6 Ci q! dJ'! q &1 ui ¢if;

(Sesungguhnya Aha ini adalah Allah,  tidck ada sesembahan keouali
f4ha,  m¢ha sembaA/aA .4fu).  Allah juga telah mengin8kari perkataan
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orang-orang musyrik dalam surah AI Muddatstsir ayat 25,  JJi .Y! lis i)i

fs\(Initidaklainhanyalahperkataanmanusidy.

hi  tidak  bertentangan  dengan  firman-Nya  dalam  surah  AI
Hanqqchayat40,r±!+]j-I.3'JJri`Lf!(Ses%nggrAny"g«r`&w+«

benar-bendr firm;a;  [;1lch  yang  dib±^Ia  oleh]  utusan  yang  mulia
//z.brz.//),  karena  artinya  adalah  firman  ®elkataan)  yang  diterima
melalui  utusan  yang  mulia,  saperti   fiman-Nya  dalam  surah  At-
Tgrwhah aygrh 6, ly 'ib± c±:i S 'T:±f a (Maka lindungilah dia supaya

dz'a  sempaf mem'de#grr rty»ea» j4//aA).  Selain itu,  tidak ber(entangan
denganfiman-NyadalansurahAz-Zukhrufayat3,\..:!PuTj6\ai+if!

(Sesunggwhnya  Kami  menjadikan  AI  Q}ir`an  dalan  bahasa  Arab),
karena maknanya adalah Kani menanainya AI Qur`an, yaitu saperii
fiman-NyadalansurahAIWaaqi'ahayat82,*ia---Zi3?6j--fa€3
'®3Iil3  ¢Karm  [menggati]   rezehi  [yang  Allah  beri:kan]   dengan

me#dusf¢ha# /H/Jafa/). Firman-Nya dalan surin AI Anbiyaa` ayat 2,  6

i;:JS`:.rfu.oei.?.c®rtEfa(TidakdatangkapadanerekasuatuayatAI

Qprr`an pun yang ba:ra [ditunmkan]  drri Tuhan merekdy. M:cksndnyap
penurunannya dari kita adalch bar`] bukan AI Qur`annya yang bani.
hilch yang dijadikan dalil oleh haam Ahmad."

Selanjutnya   AI   Baihapi   mengemukakan   hadits   Niyar  bin
Mukrim,  bahwa Abu Bckar membacakan kapada mereka  surah Ar-
Ruum,   lalu   mereka   berkata,   "hi   perkataanmu   atau   perkataan
sahabatmu." Abu Bakar menjawab,  `Bukan perkataanku dan bukan
pula  perkataan  sahabatku,  tapi  perkataan  Allah."  Asal    hadits  ini
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilia SAaAz.A olehnya.

Diriwayatlcan  juga  dari   Ali   bin  Abi   Thalib,   "Aku   tidak
bcrfuukum kapada makhluk. Aku tidak berhukum kecuali kepada AI

Qur`an."

Diriwayatkan dari jalur Suf}ran bin Uyainch,  aku mendengar
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Amr bin Dinar dan guru kami yang lain bedrata, "AI Qur`an adalah

perkataan Allah, bukan makhluk."
Ibnu  Hazm  mengatakan  dalam kitat i4/ Mz.ha/  rm i4#-IVz.Aa/,

`Umat Islam sana sependapat bahwa Allah bchicara kapada Musa,

dan  bahwa  AI  Qur`an  adalah  pelkataan  Allah,  dan  demikian juga
kitab-kitab    den    lembaran-lembaran    lainnya    yang    diturunkan.
Kemudian     mereka `   berbeda     pendapat;     golongan     Mutazilah
mengatakan,  bahwa  perkataan  Allah  adalah  sifat  pehouatan  yang
diciptakan, dan bahwa Allah berbicara kapada Musa dengan perkataan

yang  diciptakan-Nya pada pohon  tersebut.  ham  Ahmad  dan para
pengikunya  mengatakan,  bahwa  perkataan  Allah  adalah  ilmu-Nya
yang    azali,     dan    bukarmys    makhluk     Golongan    Asy'ariyah
mengatckan, bahwa pckataan Allah adalal sifat Dzat yang azali, dan
bukannya  malchlulg  dan  itu  bukan  ilmu  Alldr  hanya  Allah  yang
mehiliki satu perkatan.

Argumen  bari  Alma4  dalirdalil  yang  pasti  menyatckan
balbwa  Allah  tidak  diserupai  oleh  sesuatti  -pun  dari  malthluk-Nya
delam bentuk apa pun. Karena perkataan kita (inakhluk) adalah selain
kita,  sedan9kan  kita  ini  adalch  malthlulL  mcka tentunya  perkataan
AIlah bukanlah selain-Nya karena Allah bukan malchluk." Sebenamya
argumen yang dikemukakan dalam menyanggah para penyan8kalnya
cukup panj ang.

Sementara  yang  lain  berkata,  `"ercka  bcheda  pendapat;
Golongan   Jahmiych,   Mu'tazilah,   scharian   Syi'al   Zaidiyah   dan
Imamiyali  `serta  sebagian  Khawarij  mengatakan,  bahwa  perkataan
Allah adalah malchluk yang Allah ciptalran dengan kchendak-Nya dan
kekuasaan-Nya pada sebagian tubuh, saped pohon, ketika berbicara
kapada   Musa.   Hakikat   perkataan   meneka,   bahwa   Allah   tidak
berbicara,  dan  kalaupun  dinisbatkan  kapada-Nya, .maka  itu  hanya
sebagai kiasan."

Golongan Mu'tazilch berkata, "Allah bclbicara seeara hakiki,
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hanya saj a Allah menciptakan perkataan itu pada selain-Nya."

Golongan  Kilabiych  berkata,  `Terkataan  adalah  si fat  qa!dz.I.rm

yang  lazim bagi  Dzat  Allah  seperti  halnya  si fat  hidup.  Dan bchwa
AIlah  tidak  berbicara  dengan  kehendak-Nya  dan  kekuasaan-Nya.
Sedan9kan  berbicaranya  Allah  kapada  yang  diajck-Nya  berbicara
hanyalah merupckan ciptaan yang dapat memperdengarkan perkataan-
Nya  dan  seruan-Nya.  Seruan-Nya kapada Musa ndalah  azali,  hanya
saja  Allah  memperdengarkan  seruan  itu  ketika  Musa  bemunajat
kapada-Nya."

Diriwayatlran juga serupa itu dad Abu Manchur AI Maturidi
dari  kalangan  ulama  Hanafi,  tapi  dia  berkata,  "Allah  menciptckan
suara ketika menyerunya lalu memperdengarkan perkataan-Nya."

Sebagian  mereka  menyatakan,  bahwa  inilah  yang  dinaksud
para salaf yang mengatakan bahwa AI Qur`an bukanlah malchluk. Dia
pun mengambil pendapat Ibnu Kilab AI Qabisi, AI Asy'ari dan para
pengikut  mereka,  dan  mereka  bckata,  "Jika  ha/a7%  ®erkataan)  itu
gridz.I.7" dan lazin pada Dzat tuhan, sqdanglrm telal dipastikan bahwa
ha/¢z» , itu bukan makhluk, maka huruf-huruf itu juga gadz.I.in.  Sebab
merupakan  peran8kaiannya,  p?dahal   yang  didahului  oleh  lainnya
berarti bukan gadz.z.in, sementara makna faaJ¢7„ gndz.I.zp berdiri deng`an
Dzat dan texpisah, bahkan itu adalah satu makna.  Jika diun8kapkan
dengan bchasa Arab itu adalch Qur`an, atau jika diun8kapkan dengan
bchasa lbrani mcka itu adalch Taunt misahaya.

Menurut  sebagian   ulama madchab  Hanbali  dan lainnya,  AI
Qur`an yang berbahasa Arab  itu adalah faa/am i4//aA,  demikian juga
Taurat,  dan  Allah  masih  tetap  berbicara  apabila  berkehendak,  dan
bahwa    Dia    berbicara    dengan    huruf-huruf    AI    Qur`an    dan
memperdengarkan suara-Nya kapada siapa yang dikehendaki-Nya dari
kalangan  malaikat  dan  para nabi.  Mereka juga mengatakan,  bahwa
huruf-huruf dan  suara-suara  ini  ndalah  gadz.I.in,  bukan -yang  datang
belckangan, tapi tetap berdiri  dengan Dzat-Nya, tidak didahului  dan
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tidak  diakhirkan,  karena  yang  demikian  itu biasanya  terdapat  pada
makhluk, berbeda dengan K*aa/z.a a'encipta).

Mayoritas mereka berpendapat, bahwa suara dan huruf adalah

yang terdengar dari para pembaca (garz.`), nanun tidak  sedikit juga
dari  mereka  yang  menolak  pendapat  ini.  Mereka juga  mengatakan
bahwa  itu  bckanlah  yang  terdengar  dari  para  pembaca.  Sebarian
mereka berpendapat, bahwa Allah berbicara dengan AI Qur`an Arab
dengan  kehendck-Nya  dan kekusan-Nya dengan huruf-huruf dan
suara-suara yang berdiri dengan Dzat-Nya, dan itu bukan makhluk,
tapi Dia tetap berbicara karena tidak boleh ada yang Aaadz.ts di dalam
keazalian. Jadi, fa/am-Nya adalah haadz.ts pada Dzat-Nya tapi bukan
mwhdats.

Sementara golongan Karamiyah berpendapat, bahwa itu adalah
Aaadz.ts    pada    Dzat-Nya    dan   juga    ndnddrts.    AI    Fakhrurrazi
menyebutkan  dalan  kitab 4/ "afha/I.b i4/ i4/I.}ich,  bchwa pendapat
yang mengatckan balwa Allah berbicara dengan  suatu fa/am yang
berdin dengan neat-Nya dan dengan kehendck-Nya dan pilihan-Nya
adalal  pendapat  yang  paling  sAaAz.A   seeara  »agz  (dalil)  dan  ag/

(1ogika).    Dia    kemudian    membalasnya    seeara    panjang    lebar.
Sementara  pendapat   yang  terpelihara   dari   mayoritas   salaf  tidck
mendalani dalam membahasnya dan cukup dengan menyatckan bahwa
AI Qur`an adalah ha/am [4/JaA, dan bchwa AI Qur`an bukan makhluk,
kenudian   tidak   membicarakan   yang   di   batik   itu.   Kami   akan
menyinggungredaksiyangdikcmukakanolehpenulis.

(+;± .t! 61+ €±±.+a tfH.I ii :I...;) :af} ir 'J63  (Dan AJJafr
Berfirman, " Siapakch yc[ng dapat memberi ayofaat di sisi Allah tanpa
I.zz.»-jvyo. ') Ibnu Baththal menyatakan, bahwa mcksud imam Bukhari
adalah menSsyaratkan kapada sebab tunmya, karena diriwayatkan

• bchwa ketika mereka (orang-orang mus)ri]O berkata,  "Para pemberi

syafaat kami di sisi Allah adalal para bchala." I+alu tunmlch ayat ini.
Jadi, Allah membedtalukan kapada mereka bahwa orang-orang yang
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dapat memberi  syafaat  di  sisi-Nya dari  kalangan malaikat  dan para
nabi adalah setelah diberi izin oleh Allah untuk itu.

Saya    belum    menemukan    nukilan    tentang    ayat    yang
menunj{ikkan  pengkhususannya   saperti   itu.   Menurut   saya,   iran
Bukhari mengisyaratkan penguatan pendapat yang menyatakan bahwa
katagantipadaredaksi,dy;jL;:¢(drrz.Aafz.mereha)kembalikapada

paramalaikat,danbahwapela]nisyafaatdalamfirman-Nyay£+:J€q3
isLi±-.Jl   (Dam   fz.adfzfaA   aergr»a  rya/qaf)   adalah  para  malaikat

berdasackan fiman-Nya setdah m`enyifai para. malaikat dalan surch
AI Anbiyaa`  ayat 28, 6ji±::i g:;i ir *3 ufy^jl ci}, .Y! bjiz:iz q3 (Da„

mereha tidak memberi ayofaat melc[inkan kepada oirang-orang yang
diridhai  Allah,   dan  mercka  itu  selaha  berhati-hati  karera  takut
kapada-Nydy.

Beda halnya  dengin pendapat  yang menyatakan bahwa kata
ganti  itu  kembali  kapada orang®rang kafir yang dischutl[an  dalan
firman-NyadalansunhScha`ayat20,iji±alis:rJ;;+±;i>61=p:l±l'J

(Dan   sesungg&thnya   {blis   telch   dapat   membuktikan   kebenaran
samgkaannya  teThadap  mereha  lalu  neTeka  mengikutinydy  sapch
yang  dinukil  olch  sebagian  ahli  tafrir._ Mereka  menyatakan  bahwa
yang dimaksnd dengan af~fcjfro. ' @;i). adalah kondisi terpisah  dari
kehidupan,   sedan8kan  mereka  mengikndnya  hingga  Hari. Kianat
adalch  sebagai  ungkapan kiasan.  Orang yang berpendapat demikian
inimenyatakanbahwaredaksi,;i++:::r[|[;iSli;cg.(£a/«bz./are/aA

dihilangkan    ketahalan    dari    hati    merekdy    edaA:ch    Inn    yam:8
menunjukkan  adanya  sesuatu yang menyebabkan mereka demikian,
lalu dinyatakannya sebagainana yang disebutkan itu.

Sebagian  ahli  tafsir  dari  kalangan  Mu'tazilah  mengatakan,
bahwa yang dimaksud dengan az-za 'm (anggapan) dalam firman-Nya
dalam surah AI Israa`  ayat 56, iEJi3 (Ka"# anggrp),  adalah terus
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menerus memban9kang dalan kekufuran hingga datangnya kematian,
kemudian  meninggalkan  apa  yang  dinyatakan  itu  lalu  menyatakan
kebenaran. Di sini ada pengalihan redaksi dari orang kedua ke orang
ketiga.  Dari  redaksinya  difchapi,  bchwa  di  sana  ada  yang  dapat
diharapkan untuk memberikan syafaat, tapi apakah diberi izin untuk
memberi  syafaat  atau  tidak.  Jadi,  seakan-akan  dikatakan,  mereka
menantikan suatu nasa dengan penuh rasa takut hingga ketika rasa
takut  itu  telah  sima  dari  mereka karena perkataan  yang  diucapkan
AIlah  untck  memberikan  izin,  maka mereka pun bergembira.  Lalu
sebagian   mereka   berkata   kepada   sebagian   lairmya,   "Apa   yang
dikatckan  oleh  Tuhan  kalian?"  Mereka  menjawab,   `.Kebenaran."
Maksudnya,  perkataan  yang  benar,  yaitu  izin  untuk  memberikan
syafaat bagi siapa yang diridhai-Nya.

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  senun  itu  bertentangan  dengan
hadits sAczAz.Az.«, dan banyak sekali hadits yang mengualkannya.  Saya
telah menyebutkan  sebagiannya dalan. tafair surah Saba` ,  dan nanti
akan saya singgung lard. Yang benar tentang z. 'rab-nya adalah saperti

yang  dikatckan  oleh  Ibnu  Athiyyal,  bchwa  yang  dituju  dengan
kalimat  itu dibuang.  Seakan-akan yang dikatakan, mcneka bukanlah

para pemberi syafaat saperti yang kalian nyatakan, clan tapi mereka
di   sisi-Nya   senantiasa  melaksanakan  pedntah-Nya   dengan  patuh
hingga ketakutan dari hati mereka sima. Sedan8]ran yang dimaksud itu
adalah para malaikat. hi sesuai dengan hadits-hadits tentang hal ini,
dan inilah pendapat yang bisa dijadikan sandann.

Adapun sanggchan mereka, bahwa kendatipun para malalkat
itu  senantiasa  patuh,  namun  tidak  berarti  dapat  menolck  apa  yang
ditakwilkannya itu,  dan  semestinya yang  dikatakan,  bahkan mereka
senantiasa  patuh  terhadap  perintah-Nya,  sangat  menperhatikan  apa

yang  datang  kapada  mereka  dari-Nya,  dan  mereka  takut  kalau  itu
adalah kiamat. Hingga akhinya disingkapkan kapada mereka dengan

pemberitahuan   Jibirl   mengenal    apa   yang   diperintahkan,   yaitu
menyampaikan wahyu kepada para rasul.
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Pada  bab  ini  inani  Bulchari  mengemukakan  enam  hadits,

yaitu:

Perf¢m¢,    iJjb; J'ajJ 2}3t= &t ;1<;< I;; :;;i:i a;I c¢ .j3;:i 'J6J

i3suf33=joii;iiSft,jai:{i3dy;3ffj3£3;ii,S.p,;;i„iri€+;Job;
¢;+i\..rj\|`.;i[)'Jrdri>6(Masngberkata,darilbnuMas'ud,"Bila

Allah berfi:rman berbicara dengan wakyu, riraka para penghuni langit
mendengar,   lalu bila telch dihilangkan ketakutan dari hati mereka
dan suara sudah meTeda,  tahulah mereha bahwd ifu adalah al !}gq
[kchenaranJ   Lalu  mereka  berserm,   `Apa  yang.  dikatakan  Tuhan
kalian?'   Mereha   menjowab,   `Kebenaran'.')  Dalan  irIvayat   AI
Kas)mihani disebutkan dengan redaksi,  '1=.--+:3 sebagai ganti redaksi,

£{---I.3. Demikian inan Bukhari mencantumkan riwayat m„ 'a//ag ini
secara rin8kas.

AI  Baihaqi  medwayatkannya  secara mczasAzf/ dalam kitab +4/
i4sz»a`  w  i4sA-S#z/af  dari  jalur  Muawiyah,  dari  AI  A'masy  den
Muslim bin Shubaih, yaitu Abu Adh-Dhuha, dari Masruq. Demikian

juga Sa#ad yang diriwayatkan oleh Ahmed dari Abu Muawiyah,  &1 .®!

:\i:an j> ;rfuii ;;i ii±i> :\alLl, £\illi Jii apl fJ
•*jli Ji i3£ 1.± *;G I;,i J.± in315 jg- ar,ir 'e+'i3£
:j±j.I :jail :6j3¢ :J6 .gr.I :Jj5 :'j6 g*rj 'j6 I;e 1.j± e: :6jJ'Ji£3 :J6

(Sesunggwhnya apabild Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wakyu,
para penghuni langit mendengarkan suara gemerimcing saperti suc[ra
rantat yang diseret di atas batu ka:rang sehingga mereha pun pingsan,
dan mereha tetap dalam hondisi itu hingga Jibril mendatangi mereha.
Setelch Jibril datang kapada mereka dihilangkanlch rasa taku:I dari
mereka, dan mereka pun berkata,  "Wahai Jibril, apa yang dikata:lan
oleh Tuhan kalian?"  Jibril medyawab,  "Keberaran."  Mcka mereka
pun menyerukan, `` Kebenaran, kebenaran. ')

AI  Balhaqi  berkata,  "Diriwayatkan  oleh Ahmad bin  Syuraih
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Ar-Razi,    Ali    bin    lsykab    dan    A]i    bin    Muslim,    ketiganya
meriwayatkannyaderiAbuMuawiyahseeararmzys.'."

Hadits ini diriwayatkan juga dengan redalrsi serupa oleh Abu
Daud  dalan  kitab  4s-S«#a7f ,  hanya  saja  dia menyebutkan  redaksi,
q.'as3)'Jrd rf>f ; ..'oj j6 (Lalu mereka berkata, .`Apa yang dikatdrm olch

rwAa»mzt. ') Diriwayatkan pula oleh Syubal drri AI A'masy secara
maz*gtf/danjugasecaramapef'darinya.

Saya   (Ibnu  Hajar)  katakan,   Sapnd  ifu  pula  hadits  yang
diriwayatkan  oleh  AI  Hasan bin Muha-ad Az-Za'Iati  dari  Abu
Muawiych secara 7»a]ys. '. haam Bulthari dalan kitch ffla/a 4/'cr/ [4/
JZ7a!d meriwayatkannya dari riwayat Abu Hamzal As-Sukkari dari AI
A'masy dengan sa»ad ini hingga Masruq. rna behata, :`Siapa yang
menceritakan kepada kami tentang penaffim ayat ini, jika itu bukan
Ibnu   Mas'ud,   maka   kami   menanyalrm   kapadanya."   I.alu   dia
menyebutkarmya  seeara  mazfgw/  dengan  rdaksi  yang  disebutkan
dalan  kitab  ,dsA-ShaAz.A."  Setelah  in  dia  mengenukakannya  dari
Harsh bin Ghiyats dari AI A'masy yang mengrckan ini.

Ibnu Abi Hatin meriwayatkannya dalan kital] 4r-Radd a/a ,4/
/afrmz.)ryaA   dari  Ali  bin  Isykab   seeala  mgiv',   dan  dia  berkata,
"Demikianlah  Abu  Muawiyah  menceritakannya seeara 7»us7f &d,  dan

aku   mendapatinya   di   Kufin   secara   7»aapof "   Selaln   itu,   dia
meriwayatkamya dari Abdullah bin Numair dan Syu'bah, keduanya
dari AI A'masy seeara ma[%g«/ Denrikian jugr dari riwayat Syu'bah,
dari Manshur dan AI A'masy sekaligus, serta din riwayat Ats-Tsauri,
dari Manshur.  AbdulTahman bin Muhammad AI Mwharibi  dan Jarir
menukilnya   dari   AI   A'masy  seeara  mazAgq/   Fudhail   bin  lyadh
menukilnya  dari  Manshur  dari  Abu Adh-Dhuha.  AI Hasan bin bin
Ubaidullah  An-Nakha'i  menukilnya  dari  Abu  Adh-Dhuha  secara
7%¢7/" '.  Ibnu  Abi  Hatim  menukihya dari jalur As-Suddi  dari  Abu
Malik, dari Masruq dengan redaksi selxpa.

Sementara itu  Abu  AI Hasan bin AI Fadhl  dalam  Jur  yang
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menchimpun hadits-hadits tentang suara tidck menyebutkan j alur-j alur

periwayatan ini, den dia hanya mengemukakan jalur inam Bukhari,
1alu menukil perkataan orang-orang yang membicarakarmya,  setelch
itu dia menyatakan bahwa/.arA lebih didahulukan daripnda f& 'dz./. Tapi
mengenai pandangan ini perlu ditinjau lebih jauh, karena dia adalah

periwayat   tsz.gaA   dan   haditsnya   diriwayatkan   dalam   kitab   4sA-
S7}aAz.Aaz.r2 den tidak meriwayatkarmya scorang diri.

Ibnu  Daqiq  AI  Id  menukil  dari  Ibnu  AI  Mutndhdhal,  guru
ayahnya, bchwa dia mengatakan tentang orang-orang yang haditsnya
diriwayatkan `  dalam    kitab   4sA-S%czAz.Adz.7z,    "hi   boleh    dijadikan

jembatan."  Ibnu  Daqiq  AI  Id  mengakui  ini,  bahwa  orang  yang
disepckati  oleh  Asy-Syaikhani  (haam  Bulchari  dan  Muslin)  untck
diriwayatkan haditsnya.  hi berati bahwa keadilan (add/ch) mereka
disapakati  karena  para  ulama  sapakat  men-sAaAz.A-kan  hadits  yang
dinukilnya, dan ini menunjukkan kondisi keadilan para periwayatnya
kecuali   jika   tampak    alasan   yang   menodai,   misalnya   sekadar
menafsirkan hadits yang tidak menerima takwil.

P\')\=L|\ ':}tli '€?:. (Para penghuni langit mendengar). Dalam
riwayatAbuDauddanlainnyadisebutkandenganredaksi,:)-Ji€p=.

`2:aJI J> 3ilJI ;+i :i=ai:p £\1i`11, £`1111 (Para pengA"#z. /angz.f

mendengar  suara  gemerimcing  seperti  suara ranlal yang  diseret  di
afus   bafef   faczra»g).   Sedan8lran   dalam   riwayat   sebagian   mereka
dicantumkan dengan kata, ,®l]}::aJl (Dz. dfus baf% /i.cz.n) sebagai ganti

kata,  \2:all  (Baf"  haxang).  Dalan  riwayat  Ats-Tsauri  disebutkan

dengan kata, ,Ji.qu°l (besz.) sebagai ganti kata, }LL:Jl (r¢»faz.). Dalam

riwayat  Syaiban  bin  Abdirrahman  dari  Manshur yang  dinukil  oleh
Ibnu Abi Hatim disebutkan dengan redaksi, 3LLJI PJ:p :);; (Saperfz.

surarantoiD.

Dalam riwayat Amir Asy-Sya'bi dari Ibnu Mas'ud disebutkan
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dengan redaksi, 3jJ:Jl ;±r C-jf aji ir a±. (mende»grr sz"na drrz.
baw¢fanya   seperd.   ra#ft.   dz.serer).   Dalam   hadits   An-Nawwas  bin
Sam'anyangdinukilolehlbnuHibbandisebutkan,i}°`|;ai`+i£€t`S;
a-Li;)'ay:I());:J\S:i;;}\{ApabilaAllahberbicaradenganwakyuun.ha

langitdilandagoncanganharenanydi.Tked:cks:i,(:a:.'O)`:rf)(Dan

mereha  pw#   bersw#grfur  s#jwdy  dicantunkan  dalam  riwayat  Abu
Malik. Redcksi yang sana juga disebutlran dalam riwayat Suf)ran dan
Ibnu  Nunair  yang  telah  disinggung  tadi.  Dalam  riwayat  Syu'bah
disebutkan, '®jJ3i=i Ptll ;i ir iji 'Oj± (Mereha memaHdrng bchw¢

itudariperkarakianathinggamerehapunterkejul).

Kedua, if Lld\ ti `drh fe .P +f r °f a 'S:lg] (Dan disebutha drri

Jczbz.r,  cJa„. .4bdw/Jafa  bz.H  Unais).  Dia adalah AI  Juhani  saperti yang
telah dikemukakan dalan pembahasan tentang ilmu, dan balwa status
haditsnya yang mazfgzf/ adalah penggalan dari hadits yang ma¢ae ' ini.
Selain   itu,   telah   dikenckckan  juga  pel|jelasan   tentang   hikmal
pengun9kapannyadisanadalambentukjazmdandisinidalanbenfuk
fczmrz.dfo. Di sini inan Bukhari mengenukakan hadits ini sebagiannya
saja,  dan  dia  menukilnya  secara  lentlrap  dalan  kitab  4/ 4drb  4/
M#rfcld.  Demikian juga yang dinukil oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la
dan  Ath-Thabarani,  semuanya  menukilnya  dari jalur  Hammam  bin
Ychya, dari AI Qasim bin Abdul Wahid AI Makki, dari Abdullch bin
Muhammad  bin  Aqil,  bahwa  dia  mendengar  Jabir  bin  Abdullah
mengatakan, 1alu dia mengemukakan kisahnya.

Bagianawalredaksiyangmape.','J6Ji-¥9.li}£+L3l&13*£

dy.96:#'.;*#rf':`J69q;{63:d;:'j6.Ci{`t}i`£-`3g.i("Ajfafr
menghimpun manusia pada Hari Kia:mat un:lou beliou mengatakan,
para hamba- dalan keadaan telarrf ang, tidck bersunat dan buhm
[tidck  mengenahan  apa-apa]."   Kani  berkata,   "Apa  tw  buhm?.I
Beliau  mdyawab,  "Mereha  tidak mengenahan  apa-apa.  Kemndian
mereha dz.serw. ') Setelah itu dia menyebutkan haditsnya, dan setelah
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kalimat  6u.-ull  ditanbahkan,   'J¥ al'3 {3al JiifJ i)i jal

i..fa.I i>.A:,: bf 3gEjol jii ir +q,edi5 q3 tap i±i cg- * ggtj.I Ji{ Jp ,A+i

ij+f! uf!3 gi+;r :dj :'j6 .idiii g iis a:aji f g> 6fty jdi jii ir +qj
'-in;)I-\=:i`..'J6.\=i;'-.(±Sfu(Tidaklayakbagis:or;ngpunda;i

ahli neraha untuk memasuki neraka sedangkan dia mempunyal hck
atas orang lain da:ri kalangan ahli surga hingga Alou menuntutkannya
darinya. Tidak tidak layak bagi seorang pun dari kalangan ahli surga
untuk   memasuki   surga   semeritara   seseorang   dart   ahli   neraka
mempunyal   tanggu:ngan   hak   alas   dirinya   hingga   Aku   meminta

pertanggungjowaban  darinya,  termasuk  tamparan. "  Kant  berkata,
"Bagaimana itu? Padahal kita datang dalam keadaan telanjang dan

tidak  membowa  apa-apa"  Beliou  menjawab,  "Maksudrya,  dengan
keb aikan-kebaikan dan keburukan-kebu:ru,kan. ' )

Menggunakan  redaksi  Ahmad  dari  Yazid  bin  Hanm  dari
Hammam  dan  Ubaidulah  bin  Muhammad  bin  Aqil  untuk  berdalil
masih  diperselisihkan.  Saya  telah  mengisyaratkan  orang  yang juga
meriwayatkan hadits yang sama pada pembahasan tentang ilmu.

'Y}E  (rz.drfr bers"#af).  Penjelasannya telch dipaparkan pada

pembahasan tentang kelembutan hati ketika menjelaskan hadits Ibnu
Abbas. Di dalamnya disebutlran kata, ;\2> ¢.drk beta/as haft.) sebagai

ganti kata 1+i (fiddr menge"ahan ape-ape). Ada yang mengatakan
bahwa  artinya  adalch  orang-orang  tidak  mengenakan  apa-apa,  eta
juga yang mengatakan, artinya adalch orang-orang yang tidak dikenal,
ada  pula  yang  mengatakan bahwa  artinya  adalah  orang-orang  yang
rupanya  mirip.  Pemalmaan pertana  lebih  sesuai  dengan  redaksi  di
sini.   ,

'i+;..i:r[J'diL-I;J`1+1:!`:;a.i:+`;=+:}=a!,;i+.3`g(£a/wmenyen.

mercka dengan suara yang didengar oleh yang berada di kejauhan
sebagaimana     didengar    oleh    yang     dehatD.    Seha&an    in@m
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mengartikannya  ada  kalingat  kiasan  yang  tidak  disebutkan,  yakni
memerintahkan yang berserti. Nanun scharian lainnya menganggap
tidak tepatnya pengartian ini dan menetapkan suala itu, dan bahwa
redalksi,':+i6..:]i'iaL:i.lyangdidengarolehyangberadadikyouhan)

mengisyaratkan bahwa itu bukanlah makhluk.  Sebab tidak ada suara
makhluk  yang  saperd  it`i,  dan  bahwa  para  malaikat,  bila  mereka
mendengamya, mereka pingsan sebagainana yang akan dibicarakan
pada  hadits  setelahnya.  Namun  bi]a  sebarian  mereka  mendengar
sebagian lairmya maka mereha tidck pingsan. Berdasalkan ini, maka
itu  adalah  salah  satu  sifat  Ikat-Nya yang  tidak  menyerupal  suara
selian-Nya. Sebch tidak ada satii pun sifat-Nya yang menyerupai si fat

para makhluk. Demi]rian pendapat yang dikenukakan penulis delam
klrdto Khalq Af 'al AI Ibad.

Yang lain bedrata, `fMa]ma i¥?l-i; (menyerzf mercko) adalah

berfiman.  Sedan8kan  ma]ma  PJ:aE+  (de»grE»  sziafro  sz4artz)  adalah

ma]chluk  yang  tidak berdiri  dengan Dzat-Nya.  Hikmah  suara-suara
ciptaan biasa yang tampak pchedaannya ketika tndengar dari jarak
jauh  dan  dekat  dianggap  muljizat  adalah mengetahui  bahwa  yang
terdengar  itu  adalah ha/am  Alldr  schagainana ketika Musa diajak
bicara oleh Allah, dia mendengarnya dari segala arab."

AI  Baihaqi  berkata,  `Tedrataan  yang  diucapkan  oleh  yang
berbicara, sedan9lran itu tetap dalam diri-Nya saped yang disebutkan
dalam  hadits  Umar  belkenaan  dengan  kisal  Saqifah."  Redaksinya
telah  dikemukakan  pada  pembahasan  tentang  hudud,  di  dalannya
disebatkan,'-al\i=qiSt;).±|':=i+)(DanAkutelahmengukuhkan

perhaf8ai»padadz.rz.-K#).Dalanriwayatlainnyadisebutkan,g..jt+36
®

\i;;)Z +is (Alcu telah menetapkan perkataan pads dirt-KuD. Amaln

menyebutnya fuzz/am sebelum befoicara dengannya.

Selanj.utnya   dia   bedrata,   "Jika   yang   befoicara   memiliki
ma4fera/. (tempat mengeluarkan hunif ataii suan) maka perkataannya
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terdengar karena memiliki huruf dan suara,  tapi bila tidak memiliki
maAfor¢/. maka tidak demikian,  sedangkan Allah i4zza wa /a//a tidak
memiliki  maAAra/.,  sehingga perkataan-Nya  tidak  berupa  huruf dan
suara.   Bila  pendengar  memahaninya  itu  karena  ia  membacanya
dengan huruf dan suara."

Setelah  itu  dia  menyebutkan  hadits  Jabir  dari  Abdullah  bin
Unais.  Lalu  dia  berkata,  "Para  hafich  berbeda  pendapat  mengenai
berdalil  dengan  riwayat-riwayat  Ibnu  Aqil  karena  hafalannya  yang
buruk, dan karena di dalam hadits yang SfrczAz.A dari Nabi SAW tidak
dicantumkannya kata ti):a-|I (suara) selaln haditsnya. Jika itu valid,

maka  itu  harus  dirujukkan  kapada  yang  lain,  seperti  hadits  Ibnu
Mas'ud  sebelumnya.  Selaln  itu,  dalam  hadits  Abu  Hurairah  dalam
hadits setelahnya disebutkan, bahwa malaikat mendengar suara ketika
wahyu sampai.  Kemungkinannya bahwa suara itu datang dari  langit
atau malaikat yang datang membawa wahyu atau sayap para malaikat.
Jika ini memungkinkan maka tidck menjadi mash untuk masalah ini."

Lalu   di   bagian   lain   dia   mengisyaratkan   bahwa   maksud

periwayat adalah, menyerckan suatu seruan, lalu diungkapkan dengan
kata pJir (de7!gr# sciczrtz).

hi  kesimpulan  dari  mereka  yang  menafikan  suara,  dan  ini
berarti   bahwa   Allah   tidak   memperdengarkan   ha/a7»-Nya  kapada
seorang  pun  dari  kalangan  malaikat  maupun  para  rasul-Nya,  akan
tetapi  mengilhamkan  kapada  ha/am-Nya.  Inti  argumen  penafian  ini
kembali  kapada  menganalogikan  suara  para  makhluk,  sebab  para
makhluk memang memiliki z»akfrrzz/. (telnpat mengeluarkan huruf `atau
suara).

Sebenamya  sudah  cukup  jelas,  bahwa  terkadang  ada  suara
tanpa harus ada mch&rfl/., sebagaimana penglihatan yang tidak harus
dengan    adanya    pantulan    sinar.    Kalaupun    dianggap    demikian

(sebagaimana yang dikemukakan oleh mereka yang menafikan suara
tadi),  mcka  analogi  tersebut  tertolak,  karena  si fat-si fat  Allah  tidak
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boleh  dianalogikan  kapada  sifat  mamluk.  Di  samping  itu,  karena
penyebutan  suna telah disebutkan seeara valid dalan hadits-hadits
sAaAz.A ini, sehingga hanis diinani, lalu pasrah kapada Allah tentang
halcikat maknanya atan menakwilkanya.

-    3U.-ull (Pemben. ha/asa»). AI Hulaimi berkata, "hi dianbil dari

redalisi,  riLJ\ i:Ti sIJ}  (Yang  menguasai  Hari  Pembalasano.
Maksudnya,  yang memperhitunglran dan mengganjar,  tidck menyia-
nyiakan amalan scorang pun."

DisebutkandalanriwayatmusalAbuQilabah,ij?i3j:£q*.I
'b\':ri 'cft* Liz 'ti± is .*') .I-f±'1 '0®() i:±'\ {Kebofikan tidak

binasa,  dosa  tidak terbepakan,  dan  Pemberi  balasan  [AIlch]  tidck
ahan   permch   matt.   Jadilch   engkou   sebagrinana   yang   engkou
kehendaki. Karena sebagainana engkan behat maha itu yang akan
e»gha"  ferz.rna  ba/asa»nyB).  Para  periwayatnya  tsz.gaA,  dan  dinukil
oleh AI Baihaqi dalan kital] ;fa-ZqAd: RIwayat ini telah diisyaratkan
dalani tafsir surah AI Faatibah.

AI Kanani berkata, `fMaknanya, tidak ada raja keeuali Aku,
dan tidck ada pemberi ganjaran keeuali Akti."

hi  temasuk  kategori= pembatasan  subjek  dalan  predikat.
Redaksi  ini  mengisyaralkan sifat hidup,  ilmu, kchendalL  kekuasaan
dan si fat-si fat lainnya yang disapakati oleh Ahlus s`rmah.

Kemudian  redaksi  di  amir haditsnya yang berbunyi,   :'J\-i
I-I;gJ() 'c>n::ill  uBeliou rnanjowab,  `` praltu]  dengan  kebalkan-

kebaz.ham da# feb#nrfun-feha7rfeczn. ') Maksudnya, qishash (tuntutan
balasan) di antara mereka yang menchalini dan dichalimi akan terjadi
dengan   kebaikan   dan   kebun]kan   Ora]mi   ditebusan   dengan   itu).
Penjelasan  tentang  ini  telah  dipapalkan  pada  penbahasan  tentang
kelembutan hati.  Selian itu, telah dikenukakan juga hadits dari Abu
Hurairal secara 7»az:ys. ' dengan redaksi, :Ti±hi g|±i :}3 (KeeAa/I.ma»

FATIIUL BAARI - 733



terhadap soudaranydy.

Kdiga, 'iL.:) ±i± ^dr` i:. .:S\ *,'±±=± (Hingga  bersambung

fepada   Ivabz.   SL4W).   Dalam   rwiayat   AI   Humaidi   dari   Sufyan
sebagaimanadikemukakandalamtafsirsurahSaba`disebutkan,{g313i
'J6';i:;)g53^&\J:.(BahwaNabiSAWbersabddy.

9.I::J\S'jJif\^dr);z6ri"..CApabilaAllahmenelaphanperintahdi

/a»gz.f).    Dalam   hadits    Ibnu   Mas'ud   yang   disebutkan   pertama
dicanfumkan  dengan  redaksi,  f]+ a.I i--J£€ I;;  (4pab#a  4/hah
berdz.card de7zgzz# wdy"). Demikian juga dalam hadits An-Nawwash
bin Sam'an yang dinukil oleh Ath-Thabarani.

\iSfi±'-±1:frdl t;;;a (Para malalkat mengepakkan sayap-

sa);ap«);¢). Dalan hadits Ibnu Mas'ud disebutkan dchgan redaksi,  €*.
'-ir:i:4\ *1=::1\ ';}Si (Para penghani langit mendengar gemerincing).

b€\i:i-i  (Slebagrzz.  fef"»dzfha»).  hi  adalah  bentuk  mczsAdrr,

saperti   halnya   kata   gfret/zza»a7z   (sebagai   pemohonan   ampun).
Demikian yang dikatakan oleh AI Khaththabi.  Sementara yang  lain
mengatakan  bahwa  ini   adalah  bentuk  jamak  dari  kata  ftaadAz.'

(tunduk).

:±> J6 (A/I. berhaJ&). Maksudnya. Ali AI Madini.
•*ik. 9r:ie ..'.I:± 'Jdr) (Dan lainnya berkata, ``Batu besar yang

me7fembz4s /7%e/z.pz/fz7  merckcz. ') ` lyradh berkata, . `"ereka mengejanya
dengan harkat/q[fAaA pada huruf/zz ` pada kata sfrqfi4iaa», dan tidak ada
maknanya,  karena  memaksudkan  adalch  sesuatu  yang  tidak  dapat
difchani."

Saya abnu Hajar) katakan, saperti itulah redaksi yang dinukil
oleh Ibnu Abi  Hatin dari Muhanmad bin Abdullch bin Zaid,  dari
Sufyan bin Uyainch dengan tanbahan ini, tapi tidak menafirkarmya
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dengan  "sesuatu  yang  tidalk  diffliami,"  karena  maksudnya  bukan
Sufyan.

AI Kanani menyebutkanya dengan redaksi,  aap 'rii P`fr
'Ou,'.3(Diatasbatulicinyangmowsuaraitwmeliputimerekdo.Den8ap

tanbalan redaksi mdiputi, yang maksudrya adalch AIlch meliputkan
pehataanitukapadaparamalaikat.Atankatainiberasaldarikataa»-
»%rtyqdz,   yang   artinya   memberlakukan   itu   kapada   mereka   atan
terhadap mereka.

Dia berkata, `Mun8ldn mcksudnya adalch selain Sufyan, dia
mengatal,bahwasAartyco».Jadi,pendaannyapadaharakat/afAch
dan s«fu». Senentara redaksi, }i:::i tidak menglch`isckan yang lain,

tapimenyertakanSutrandanlainya."

Reddsi    Ali    dalan    riwayat    ini    bertentangan    dengan
kenun8kimn ini, tapi ada tanbahan redaksi, }iL±i dalan riwayat

yang telal saya sebutkan, yaltu yang berasal dari Sut}ran menguatkan
apa yang dikatakanya.

•+`:'J6-4tij!-.o¢16.J>'jS#`J6(AJI.berfufa,"DaHSwtyan

juga menceritaham ini kapada kami -hingga peThalaarnya=. y?.'?
Ali  di  sini  adalah  AI  Medini  taebut.  Mdsudnya,  Ibnu  Ujrainah
mengemukakan sa»ad ini secara an 'anaA dan dengan toAdz.ts ®entuk
menceritckan)   sera   dengan   Sz.ma'   (menyatckan   bchwa   pemch
mendengar),  lalu  Ali  mengeceknya  kapada  Suf}ran,  lalu  dijawab,
`Ya." Dalam tafsir surah AI Hijr telch dikemckckan hadits dari Ali

bin Abdillch tersebut dengan redaksi yang jelas di semua so#nd-riya.
Demikian juga dari AI Hunaidi dari Sufiran yang telah dikenukakan
dalain tafsir surah Sal]a` .

jJ[.i; i;.i l`i<a (Denz.from .4mr membeca). Maksudnya, Ibnu
Dinar.

'\.`f i:}1±'3=+ €?l'S^i  (Aku  tidak  taha  apahah  dia

FATgrL BAARI - 735



me»dengzzrmytz demz.fr.ad afzzzf ZZ.dcz#). Maksudnya, mendengamya dari
Ihimah   atan   menbacakarmya   saped   itu   dari   dirinya   sendiri
berdasackan gz+a `ch-nya.

Perkataan Sufyan, lJ`£lJ3 {f[|[93 (Jf« gz.ra `afr hamz.) maksudnya

adalah dia sendiri dan yang mengikutinya.

Catatan

Dalam  tafsir  surah  AI  Hijr  disebutkan  dengan  sa»ad  yang
disebutkandisini,dimanasetelahredaksi,if.`tr.I3i3(Da»Dz.a

"aAarz.mggz.hagr."aAaBesar)disebutlrmr:daksi,S;l}lj+£\€i}:i

(Lalu  didengar   olch  para  peneuTi  pendengaranb  dan  gctRIusnya,
hingga akhir. hi salah satu yang menjelaskan bahwa fzzLfy.I. ' (terkejut)
tersebut  dialami oleh malaikat,  dan bahwa kata ganti pada kalimat,

dy;jl; (A¢fz. merefa) kembali kapada malaikat, bukan kapada orang-
orang kafir.  hi  tentunya bertentangan dengan  apa yang dinyatakan
oleh para ahli tafiri yang telah sdya sebutkan.

Dalam   hndits   An-Nawwas   bin   Sam'an   yang   telch   saya
singgung tadi disebutkan,  ljJ[[[[£3 dl :p 6J£ :a>j a:p ?13\:=Jl :+ii tJ1>i

*,£^ij.ici£g;aprigts13i&ala=iis.J.j±aLi3g±'b;J3iajz;i€ii;i
•l=i. j\. **:. .3 (Para penghwi langit pun gemetar harena takut
kepach Allah, dan meTeka pun tersungkyr soyud. Lalu yang pertana
kali  menganghat   kepalanya   adalcLh  Jtbril,   lalu  Allah  berbicara
kepadanya dengan apa yang dikehenchki-Nya. Setelah itu Jtbril pun
menyampalkan kapach para malathat dart langit ke langitD. Dalam
hadits  Ibnu  Abbas  yang  dinukil  oleh  Ibnu  Khuzainah  dan  Ibnu
Mardavath disebutkan,  .Y! £\i:Jl j}i ji 'Jjii % ?13Z±ll ji 3ilzJl ;ir

:I+.I ari:i i`ji id.I 5jz£ :]j£ ?' 3i.@i pr i; .dy:I; b5 i3; Ii,i {lji±
(`Saperti diseretrya rantal di atas bafu licin, sehingga tidqklch itu
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tunn  kepada  penghani  langit  kecuali  mereha  pingsan.  Bila  telah
dthilangham rasa tckut dari hati mereha," ndan seterusnya hingga
akhir ayat-kendian beliou berhata, "Taha ini akan demlkian, lalu
jinmendengarmya.')

Dalan riwayat Ibnu Mardawalh  dari jalur Bahz bin Hakim,
dariaydrya,darikakeknyadisebutkan,iriijLj}°b;1.j±'j}`tl'
ca:all j£ ,I..quoi pis i9 6j£{ a 'rfe€6 i}oi cjpe iji9ij .95\£*;'} ;I;:Ji
'S±j'r±,:de±6...'bji±(KetihaJibrilturunmembowahanwchyu,para

penghuni langit haget dengan turunrrya Jibril, dan mereka mendengar
suara wahyu yang lebih dahsyat dari suara besi yang diseret di atas
batu,   se;ingga   mereha   pun   berkata,   "Wahai   Jibril,   apa  yang
dzperz.#fafaha#  kep¢drm". ')  sementara dalam riwayatnya dan riwayat
Ibnu Abi Hatim yang berasal dari jalur Atha` bin As-Saib, dari Sa'id
binJubair,dariThnuAbbasdisebutkan,iefa#`3.Y;Epj.`6?:iie3§:;£<|'

{d:cji i; giv°i !'A,~,Aal.I p}:a; u-aejip ifgiv®i apL *ji 'j}€ ``s; 6es .¢;:A!,
'i6 iia :`}'6 'j}` ii6 ,'jji£ £ `¢}£ * .ifr tj} ou,; ifegiv.I s=gi i;i

irj3qie6jz£1tif''®6o®!3.3itoi:`]'65\;:jie6jz££q66b¢9*rj

u-'¥ide*!QJiJ£'Ojpie®i±:;;i.9jij;i£€p})i;:=itri.drfr
ado  satu  habilch  jin  pun  keouali  memthki  tempat  dnduk  untuk
mendengar.   Karena   itu,   apabila   turun   wahyu,   para   malalkat
mendengar  suara  seperti  suara  best yang  engkou  lemparkan pada
batu. Jika para malalkat mendengar tw mereha pun tersungkur suif ud,
dan  mereka  tidak  bangkit  hingga  wchyu  itu  turun,  setelah  turun
mereha berhata,  "Apa yang dikataham olch Tuhan kalian? "  Jika itu
termasuk perhara langit, mereha berkata, "Kebenaran. " Dan jika itu
termasuk perkara buni,  seperti tentang hajan atou kematian, maha
mereha membicaraharmya.  Setelah itw para syetan mendengar,  lalu
merekapunturunkepadaparawalimerekadarikalanganmanusidy.

Dalan redaksi lairmya disebutkan,  iArf .`'ji id.I 3jz£ :'oj}'j#
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'-Lrfu\'S':ls.4`;:fJl¢Merekakemudianberkata,"Tahanihiakanseperti

ini."   Lalu  jin  menden±arnya,  kenndian  inereka  menceritakannya
AepacJa par.¢ dzfha»). Dalani redaksi lainnya disebutkan,  ]'! i;qi ]ji£

pi3\i:,-|iiria--9+3'c3igj;±=aiij£,gilLjiSj],r:i;3@'wini£`:£j`

(Perintah turun ke langit  dunia disertai 'suar; seperti suara ;anal
yang  diseret  di  atas  batu  cadas,  sehingga  semua  penghuni  lcngit
terkyut karenanydy.

Semua hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa itu tejadi di
dunia.   hi   berbeda   dengan   pendapat   sebagian   ahli   tafsir   yang
menyatakan  bahwa  kata  ganti  itu  kebali  kapada  orang-orang  kafir

(yalmi yang terkejut itu orang-orang kafir), dan bahwa itu teljadi pada
Hari  Kianat.   Tentunya  bertentangan  dengan  riwayat  SAaAz.A  yang
berasal dari hadits nabi karena ketidakjelasan makna inti dari redaksi,
°t,apl®;:}'{jrf>).,`,g(Hinggasetelahdihilangkanketalutandarihati

merekdy.

Hadits ini menetapkan syafaat, sementara golongan Khawarij
dan  Mu'tazilch  mengingkarinya.  Ahlus  Sunnah  menetapkan  bahwa
syafa' at itu banyak macamnya, di antaranya:

1.         Dibebaskan     dari     huru-hara     di     tempat    penghimpunan

(minsyar).    Syafaat    ini    khusus    bagi    Nabi    Muhammad
Rasulullah   SAW   sebagainana  yang  telali  dijelaskan  pada

pembahasan   tentang   kelembutan   hati.    Syafaat   ini   tidak
diin8kari oleh golongan umat mama pun.

2.         Syafaat bagi kaum yang masuk surga tanpa hisab.  Golongan
Mu'tazilah mengkhususkan ini bagi yang tidck ikut-ikutan.

3.         Syafaat mengangkat derajat, mengenai ini tidak ada perbedaan

pendapat.

4.         Syafaat  mengeluarkan  sej.unlali  orang  yang befouat  maksiat
dari  nercka  yang  telch  diriasukkan  o`1eh  dosa-do`sa  mereka.
hilal jenis syafaat yang mereka in8kari, padahal banyak sekali
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hadits   valid   yang   menyebutkanya,   dan   Ahlus   sunnch
menetapkanya.

iKeempaf, hadits Abu Huinch tentang melagukan AI Qur`an.
Penjelasarmya telah dipapariran pada penbahasan tentang keutamaan
AI Qur`an.

±- ':rf e± ..'ti .`gl:a 'Jir) (Sahabatnya mengatahan kepadanya,
"Maksudnya    adalah    menyaringkankyq.')  .Ddrarn    rivayat    AI

Kasymihani dicantumkan dengan redaksi,  ?T;fret J*£ (Men);an.pgha»

4/ ge.r `a#). Pen].elasannya telch dipaparkan di sana, dan nanti setelah
beberapa bab  akan  dikemukakan  dari jalur  laimya  sebagai  kalimat
sisipan.   Dengan  mengemukakannya  di   sini,  haam  Bulchari  ingin
mengisyaratkan. kapada hadits Fadhalch bin Ubaid yang dinukil oleh
Ibnu Majali dari riwayat Maisaral rna"/a Fadhalah, dari Fadhalah, dia
berkata,  9T;iihe p:;a" jife°l *}i j; b`;i fat a :+113 ±i> &i j± #, J6

¢±?S J\. -3S\ .±\:¢ .c (Nabi SAW bersabda, "Sungguh Allah Azza wa
Jalla sangat mendengarkan kapada seseorang yang bersuara bagus
yang melantunkan AI Qprr`an drripada nyanyian orang yang pandai
menya»}Jz.. ') Imam Bukhari menyebutkannya di dalam KAcz/a 4/'cz/ j4/
Jbod dari Maisarah. Kata Lf;i dengan /qfAaA pada AamzaA dan cJza/,

artinya adalah G\is:i} (mendengarkan).

Jre/I.rna,   hadits   Abu   Sa'id   tentang  bagian   neraka.   hoani
Bukhari  telali  menyebutkamya  secara  rin8kas.  Penjelasannya  telah
dipaparkan secara ganblang di althir pembahasan tentang kelembutan
hati.

i'.i L: :&1 'J+i  (J1/Ja4  be?ys+w.aH,  "Wrafaaz.  j4drm.")  Dalan
riwayattafsirdisebutkan,isTe::3;9.`i±&1'Jjii(A//a[AbeofJ7„a»pada

Hari Kiamat, "Wahai Adam. '`

j\-J` 4'! Lfi €:J±£; ir a;=J£ .ei '9;;!u: ai .®! :p3ir. ¢3¢   (£a7„
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diserukanlah      dengan      satu      suara,      "Sesungguhnya      Allah
memerintahkanmu  untuk  mengeluarkan  bagian  dart  keturmanmu
fepada #eraha.") Demikian redaksi yang dikemukckan Imam Bukhari
dari jalur ini.  Hadits ini telch dinukilnya juga dalam tafsir surah AI

E±ajj  dengan  sa#ad  tersebut.  Kalimat  t£?\i5  (/aJw  .4//aft  berse")

dicantumkan  dengan harakat  hasr4fa  pada huruf da[/  oleh mayoritas

periwayat,  sementara dalan , riwayat Abu Dzar dicantumkan dengan
harakat /affeczfo  dalani bentuk bz.#¢ ` /I.J m¢/.few/ Ocalimat pasif),  dan ini

tidak menodai riwayat mayoritas, karena indikasi redaksi, 'B£L:

(Seswj®ggr4fo7!);cz  .4J/czfa  "emerz.72f¢fa4cz#mw)  menunjukkan  bahwa  yang
berseru    itu    adalah   malaikat    yang    diperintahkan    Allah   untuk
menyerukan itu.

Abu  AI  Hasan  bin  AI  Fadhl  mengkritik  ke-s¢a%z.fo-an jalur

periwayatan  ini,  1alu  dia  menyebutkan  komentar  para  ahli  hadits
mengenai   Hafsh   bin   Ghiyats,   dan   baliwa   dia   meriwayatkannya
sendirian dengan redcksi ini dari AI A'masy. Namun sebenamya tidak
demikian, karena disanai oleh riwayat Abdurrahman bin Muhammad
AI Muharibi dari AI A'masy yang dinukil oleh Abdullah bin Ahmad
dalam kitab 4s-S«»7€aA, dari ayahnya, dari AI Muharibi.

Dalam  kitab  Ktia/g  .4/'c]/  4/  Jbed,  imam  Bulchari  berdalil
dengan hadits Ummu Salanah, bahwa Allah befoicara sesuai dengan

yang  dikehendaki-Nya,  dan  baliwa  suara  para  hanba  terdiri  dari
huruf-huruf       yang       beragam       bunyinya.       Kemudian       dia
mengemukakannya  dari jalur Ya'1a bin  Manilck,  baliwa dia pemch
bertanya  kepada  Ummu  Salaniah  tentang  gz.ra`aA  Nabi  SAW  dan
shalatnya,    1alu    dia    mengemukakan    haditsnya.    Di    dalamnya
disebutkan, LJ+ 6} ij-`£IS 1'3¢ as;`3 :::=i;`3 (Da» dz.a /Umm" S¢/a7%aA/

menyebuthan  sifeit  qira`ch  'beliou,  termyata  qira`ch  beliau  adalah
Az/r"/ demz.  Aefrz%.  hi   dinukil  oleh  Abu  Daud,  At-Tirmidzi  dan
laimya.

Para   chli   kalani   berbeda   pendapat   mengchal   perkataan
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(fiman)   AIlah,   apakah  itu  dengan  huruf  dan  suara  atau  tidak.
Golongan Mu'tazilah berkata,  `Tidak  ada perkataan kecuali  dengan
huruf dan suara, dan perkatann yang dinisbatkan kepada Allah berlaku

pada pohon (saat berbicara dengan Musa)."

Golongan Asy' ariyah berkata, "Perkatann (fiman) Allah tidck
dengan huruf din tidck pula dengan suara."

Mereka  menetapkan  perkataan jiwa,  dan  hakikatnya  adalch
makna   yang   berlaku   bersana  jiwa   walaupun   pengungkapannya
belbeda,  seperti  halnya  bahasa. Arab  dan  non  Arab.  Perbedaan  itu
tidck    menunjukkan    perbedaan    yang    diun8kapkan,    sedangkan

perkataan  jiwa  adalah  yang  diun8kapkan  itu.  Sementara  golongan
Hanbali menetapkan, bahwa Allah befoicara dengap huruf dan suara.
Huruf-hunf itu jelasnya  adalah  AI  Qur`an,  sedangkan  suara,  orang
yang menafkannya mengatakan, bahwa suara itu adalah udara yang
terlapas    dan    terdengar    dari    kerongkongan.    Sedangkan    yang
menetapka]inya   menyatakan  bahwa   suara   itu   adalah   yang  biasa
dikenal  oleh  manusia  saperti  halnya  pendengainn  dan  penglihatan.
Si fat-si fat Tuhan berbeda dengan itu, mcka hartis diwaspadai dengan
tetap  meyakini  kesucian-Nya  dari  menyerupai  mainluk,  dan bahwa
boleh jadi tanpa hanis dengan adanya kerongkongan,  sehingga tidak
harus sama (dengan para makhluk). `

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam kitab i4s-
Se.»»aA,  "Aku  pemah bertanya kapada  ayahku tentang  orang-orang

yang mengatakan,  `Ketika`Allah berbicara kapada Musa, Allah tidak
berbicara  dengan  suara'.  Ayahku  mengatakan  kapadaku,   `Bahkan
AIlah   berbicara   dengan    suara.    Hadits-hadits    ini    diriwayatkan
sebagainana adanya'.  Ijalu dia mengequkakan hadits  Ibnu Mas'ud
dan laimya."

iFee7I¢7»,   hadits   Aiayah   tentapg   keutanaan   Khadijal,   di
dala\\oap disebulkan, `&\ 'rfi¢ .=lE') (Allah telah memerintahhan beliau).

Dalan  riwayat  AI  Mustanli  dan  As-Sarakhsi  disebutkan  dengan
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redcksi,'4{I)'rfi.:IE:)(Tuhanbelioutelahwiemerintahhanbeliouly.

-3i3\ 'c- SF:;± (Tchtang sebuah rumah dari sunga). Da\aln

riwayat AI Kasprihani'disebutkan dengan redaksi, *.I I ,`;|J;!

(renfo»g sedzfch  n.7»aA  dz.  s«rgr).  Penjelasannya  telch  dipapackan
pada pembahasan tentang koutamaan.

33. Kalam Tuhan bersama Jibri] dan Seruan AIlab kepada Para
Malalkat

gf c'cLf :iri€3 .±+:k u*; ±f ttaTjfr.I ;i±' eb€b> ::::;, ]63
~

.tpcF *:3 ir isT ji3> :ifa3 .* :kL€

Ma'mar  berkata,   "Fiman-Nya,   `Dan   sere.ngg.fAny¢   famq
fe/aA dz.berz. 4/ g!fr`a» '. (Qs. An-Nanl [27]: 6) Maksudnya, diberikan
kapadamu lalu kamu inendapatinya, yaitu kamu mengambil darinya.
Demikian juga dengan ayat semisalnya,  `Kemndz.a# i4dam menerz.rna
bebemapa Acz/I.mar da!rz. refAa»nys'." (Qs. AI Baqarah [2]: 37)

:fr3 # &i jfo all Jr; 'jj :]j a£ &i 'g±; :£f
Ljof ¢+i rf 2n ®J! :I;,i csi€

L<rf €+i ®L; ^&, o®t :£rfu, j i;±

.j;fyi#ij|#.ia'¥;;.fuj:rfu
7485.  Dari  Abu Hutairah RA,  dia berkata:  Rasulullch  SAW

beashoda. .`Sesungguhnya  apchila  Atlch  memcrfual  seorang  hamba,
Alldh  berseru  kapade  Jibril, `Sesungglinya  Allah  telah  mencintal

fulch maka cintallch dia' . Maka J{bril pun mencintoinya. Kenudirn
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Jibril  berseru  di langit, ` Sesungguhnya Allah telch mencintai fulan
maka  cintailah did' .  Maka para penghuni langit pun mencintainya,
dan dia dapat diterima di kalangan para penghuni bumi."

'oS,=J :Jj i3 # a, j= a, J*; `Jf .:1;3

;irJ j2J®, ;i;, g; '®:,:,a;i `J\i:!l `i<jJir3 J;El_,,,

i¥i: 'Lj± :ir; pet 3£3 iSts }£': i;ij`, :1;
•'Ji€iL;3*ls-#J.'o#;iLi3ild'}::'o}'*

``in',
HEEE:

7486.  Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullch SAW bersabda,
"Para malaikat malam saling bergantian dengan para malaikat siang

mengowasi kalian.  Mereha berkunpul saat shalat Ashar  dan shalat
Subuh.   Kemudian  para  malalkat  yang  bertugas   di   malam  hart
mengowasi kalian nark, lalu (ALllah) bertanya kepada mereka, dan Dia
lebih mengetchui teritang mereka, ` Bagaimana kalian meninggalkan

para  hamba-Kul'  Mereha  mekyawab, `Kami  mehinggalkan  mereka
ketiha  mereka  sedang  shalat,  dan  kani  mendatangi  mereka  ketika
mereha sedang shalal' ."

:JLj +3 # i,
:`Lj; .'a.i ]is fe &i 3,i;;;

®

•jJ D!J

ui i+ :'jj j);rfu®i L;
•-G ; i;i d;# i;J± t,;U-rf

•J!3  :J6 9d`3 ®!3 'jr ®J!3

7487.  Dari  AI  Maghmr,  dia  berkata,  "Aku mendengar Abu
Dzar  dari  Nabi  SAW,  beliau  bersabda,   f/z.brz./  mendafzz»g7.ha  /a/zf
merryampalkan   berita    gembira    kepadaku,    bchwa    barangsiapa
mertinggal tanpa mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah maka
dia masuk surga' . Aku berkata, .Waloupun dia menou:ri dan waloupun
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dia berzinal' ITbril men:iowa;b, ` "alaupun dia mencuri dan walaupun
dia berzina' ."

KeteranEan Hadits

(Bab  kalam Tuhan bersama Jibril dan seruan Allah' kapada
pr7'ia  »fa/czffaaf).  Pada  bab  ini  Lnan  Bulchari  mengemukakan  tiga
hadits,  yaitu:  IIadits  periama  tentang  seman  Allah  kepada  Jibril.
IIadits   kedua   tentang   pertanyaan   Allah   kapada   para   malalkat,
kebalikan  dari  redaksi  judulnya.  Tampaknya,  haam  Bukhari  ingin
mengemukakan   redaksinya   pada   schagian   jalur   periwayatarmya.
Dalam riwayat Muslin dari jalur Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya

pedahaditsinidisebutkan,fit?ij;:J6h±GSI1:ill+ili;albi
'LlgjS (Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba Allah

memanggil ltbril lalu berfi:rman, " Sesungguhnya Aha mencintai fulan
77¢aha    cz.7fJaiz.hah    did.')    Pada    pembahasan    tentang    adab    telal
disebutl[an,  bahwa Almad menifelnya dari  hadits  Tsauban  dengan
redaksi,¢;---i.:±'Ofirlgtfrig±Pfu.:[±;a.t':'Jji;d=(HfzesaDfd
berfi:rman,  "Wdhai J{bril, sesungguhnya hanba-KM, ftLlan, berusaha
membuat-Ku ridha. I)

;+:i 6iib €i .tji idir3 .a+;i> ji±' S {6Tjil.I ji3 orb :;ail J6ij
P\is ±+).c 'pr S± ..'S:;) (Ma'mar berhata,  "Firman-Nya,  `Dan
sesungguhnya  ka[rrm telah  diberi AI  Q]Lr`an'.  Maksndnya,  diberikan
kepadamu lalu kamu mendapatinya, yaitu kamu mengambil darinya.
Demikian juga dengan ayat semisalnya,  `Kemndian Adam menerima
bebe7tzpa  facz/z.7»af  darz.  Zlrfe»nyA¢ '. ')  Tedcesan  bahwa  Ma'mar  ini
adalah Ibnu Ras)rid, gurunya Abdurrazzaq, tapi schenamya bukan, dia
adalah Abu Ubaidah Ma'riar bin AI Mutsarma Al-Ijughawi.

+     Abu Dzar AI Harawi .beckata,  "Aku mendapati  itu di  dalani
kitab 4/ A4l¢/.ae, dia mengatakan saat menafaickan fiman Allah dalani
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surah An-Naml ayat 6, 6T:;il ;Iirf C:+jf!3 (Dam ses%ngg7tA»);a ham" fe/¢A

dz.berz. i4/  gzfr `cz»),  `Maksudnya,  engkau mengambilnya dari  mereka
dan diberikan kapadarnu'. Kemudian dalam fiman-Nya dalam surah
AI Baqarah ayat 37, p\i±r *Tj ir i'>T ji=i (Kem%dz.a» i4dam me#erz.rna

bederfl[pa    facz/I.maf    dan.    rwfea#nya)    dia    berkata,     `Maksudnya,
menerimanya dan mengambil dari-Nya'.  Abu Ubaidah juga berkata,
`Abu  Mahdi  membacakan  satu  ayat kapeda  kami,  lalu  dia berkata,
"Aku  mendapatkannya  dari  pamanku  yang  dia  dapatkan  dari  Abu

Huralrah yang dia dapatkan dari Nabi  SAW".'  Kemudian mengenai
fiman Allah dalan surah AI Qashash ayat 80, aj}\:a--Jl dy! La\:i;£ 'Y3

¢Dan  tidak  diperolch  pahair  itu,  kec:ua,It  olch  orang-orang  yang
sabar), maksudnya tidak dianugerahkan dan tidak diberikan."

Kesimpulannya,   itu  mempunyai   tiga  makna  tersebut,   dan
bahwa  di  sini  cocok  untuk  masing-masing  itu.  Asalnya  adalah  a/-
/I.gczcz `, yang artinya memperoleh dan mendapatkan sesuatu.

Pertama, \ibi.€$1 °:+i `ch\.Ol. (Sesungguhaya  Allah  telah

me#cz.»f¢z. /I./a»).  Demihian redaksi  yang  disebutkan  di  sini  dengan

pola kalimat kata kelja lampu,  sedan8kan dalam riwayat Nafi'  dari
Abu Hurairah yang telah disebutkan pada pembahasan tentang adab
dican:h]mkan,Lib±-¢~±^dr`.0\.(SesungguhnyaAllahmencitaifulan).

Redaksi   yang   pertama   mengisyaratkan   lebih   dulunya   kecintann
daripada     seruan     tersebut,     sedan8kan     redaksi     yang     kedua
mengisyaratkan   berlanjutnya   kecintaan   itu.    Penjelasannya   telah
dipaparkan pada pembahasan tentang adab.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Banyaknya
kebaikan yang diun8kapkan dengan kata kecintaan adalah menipakan
kelembutan   hati   kapada   hanba   dan   memasukkan   kesenangan
kapadanya, karena bila hamba mendengar dari maulanya bahwa dia
mencintainya, maka dia akan merasa sangat senang. Hal ini bard orang

yang  behabiat  murah  hati,   santun  dan  patuh,  sebagaimana  yang
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difirmankan Allah dalam surch Ghaafir ayat 13, '`+±; :r--; .Y! J'j£J eJ

(Dan tiadalch mendapat pelajaran keouali orang-orang yang kembali
/#epc!da  .4/Jcz%/).  Sedangkan  orang  yang  bertabiat  keras  kepala  dan
didominasi syahwat, maka dia hanya akan mendapat celaan, hardikan
dan pckulin."

Dia  berkata,  `Terintch  itu  diberikan  terlebih  dahulu  kapada
Jibril   sebelum   malaikat   lainnya   untuk   menunjukkan   ketinggian
kedudukannya di sii Allali dibanding malaikat laimya. Dari hadits ini
dapat      disimpulkan     bahwa     hal      itu     menganjurkan     untuk
menyempumakan  amal kebaikannya, baik yang fadhu maupun yang
sunah.  Selain itu, agar senantiasa waspada terhadap kemaksiatan dan
bid' ah, karena ini merupckan lahan kemurkaan."

Jred«a, hadits Abu Hurairah,  :i.<;ji3 jJt :i<;A; }Z:! `e)§caJ

)):(P`.(Paramalaikatmalamsalingbergantia;den±anparamalaikat
sz.a77g  meirgrwczsz.  ha/z.a»).  Penjelasannya  telali  dipaparkan  di  awal

pembahasan  tentang  shalat.  Yang  dimcksud  di  sini  adalch  redaksi,Ore,'pej'f).+;gri:±ulalu[AIlch]bertanyakepadamereka,danDia

/ebz.fe   me#gefafowz.    fe#f¢7®g   mereha).    Dalam   riwayat   Malik   yang
disebutkan  di  sini  tidak  dinyatakan  dengan jelas  penyebutan  yang
bertanya,   sedangkan   dalam   sebagian   jalur   periwayatannya   pada

pembahasan tentang shalat dinyatakan dengan redaksi, ;---€irj ;{J'i:+i

(Lalu  Tuhan  mereka  bertanya  kepada  mereha). FLedalisi hi bera;sat
dari riwayat Malik.

. Yang masyhur dalam mayoritas periwayat Malik adalah tidak
mencantumkamya (yahai tidck mencantumkan redaksi, |ijrj). Dalan

riwayat  lbnu  Khuzaimch  dari jalur  Abu  Shalih  dari  Abu  Hurairch
disebutkan, *rj iS"i:n5 (I,a/w r#fec!# merefao berf¢nya frep¢d¢ mereha).

Saya telah menyebutkan  redcksinya di  sana,  dan  telah  dibchas .juga
tentang "naik" tersebut dalam bab firman Allali,   £j:rJ13 i<j,idol £*€
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"Malalkat-malalkat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan. " (Qs.

AI Ma'aarij [70]: 4)

Ketiga,  S,;±i',}±;I i;±fi  (Jibril  mendatangiha  lalu
me#);ampaz.ha# berz.ftz gembz.ra faepadafaf). hi adalah penggalan hadits

yang  telah  dikemukakan  secara  lengkap  pada  pembahasan  tentang
kelembutan hati.

j}).O\.') 'gr:i .01.') (Walaupun dia mencuri dan waloupun dia
berez.»&). Dalani riwayat AI Kasymihani dicantumkan dengan redcksi,

ut`3J 'j:i. i)!3 (Wrczha#p## "e#cwrz. da# be#z.#a) di kedua bagiannya.

Tentang   kesesuaiannya   dengan   judulnya   tampak    sarnar,
sehingga seakan-akan Jibril menyarnpaikan berita gembira itu kapada
Nabi  SAW  karena  suatu  perintah  yang  diterimanya  dari  Tuhannya.
Seolah-olch  Allah  mengatckan  kepadanya. (Jibril),   "Sampaikanlch
berita  gembira  kepada  Muhammad,  bchwa  barangsiapa  meninggal
dari kalangan umatnya tanpa mempersekutukan  sesuatu pun dengan
Allah, maka dia clan masuk surga." Lalu Jibril pun menyampaikan
berita itu kepada beliau.

34. Firman AIlah, '®31€::jf i<;j^aj°13 }J}! 3'}'i "4J7¢A me»zfr«»fa»»}7¢

dengan ilmu-Nya; dan malalkat-malalkat pun menjadi saksi
®«/aJ. " (Qs. An-Nisaa`  [4]: 16®

.*thl Lj>Jfyi3 3iful fllljl i;; t;;=;; ;fyi ]3i; :i?CJ Jj

Mujahid   berkata,   "Firman-Nya,    `Pen.#1afe   ,4/JaA    ben/afai

padany¢ ', (Qs. Ath-Thalaaq [65]:  12) maksudpya adalah antara lanrit
ke tujuh dan bumi ke tujuh."
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a+3 L*33 ciQ'; ri€ 'rfui quf :]= ftyi3
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a

tfjj¢i ±j=±3 'do}9i t5?¢i a+E£ 'i=;i tay! y

Lj;9i ,L¥f O®j,i t;dro` i; ¢L; rfu'

ti*J `iQ'!
1# 'y3 `ri

.,*i

7488.  Dari  AI  Bara`  bin Azib,  dia berkata:.Rasulullah  SAW
bersabda, "Wahai fulan, apabila en8kau beranjak ke tempat tidurmu,
"cka, ueaphadrah,  `Allaahumma  aslamtu  nofsii  ilaika,  wa watiahtu
wajhii  ilaika, wa fa:wwedhiu amrii ilalka, wa alja`tu zhchrd ilalha,
raghoatan wa rahbatan ilaika, laa malja`a wa laa manjaa mj,nha illaa
ilaiha.  Aamc[utu  bikitaabihal  ladzii  anzalta,  wa  binabiyiikal  ladzii
arsalta lya Allah,  aha pasrahkan jiwalca kapada~Mu,  alou hadapkan
wajchku   kepada-Mu,    alca   serahkan   urusan:ha   kapada-Mu,    aku
sqndarkan pungg:u:ngku kepada~Mu, karena berharap  [mendapatkan
r.ahmat-M;]    -Jen -cenas    pada    [siksaan-Mu,    bila    melakulan
kesalahan] .  Tidak ada tempat pertindungan dan penyelcanatan  dari

[ancaman] -MIA,  kecuali  kepada-Mu.  Aku  berinan  kepada  kitab-Mu
yang i;lah Engkau turunkan,  dan  flcebenaran]  Nabi-Mu yang telch
Engkou utuslf . Sesungguhnya jika engkou meninggal di malamrm itu,
maka  engkou meninggal  di  atas fitrch  (agama  Islam).  Jiha  engkou
bangu;n di pagi hart, maka engkau mendapat pahala."

iL; i3 de &i j= aii J*; Jj :'u6 j3i g{;i #: }i # if•uj]03j ,+,jifyi iji, tJLt>joi i;+ rESoi 'jj# qul :riji€yi

a•r¥;
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:A" :Li; :==>-I.. :}j,\; d;i i;I lL;1; L\±^, iL;1i :gH°i ;i3

•*3 rfe fui j= ¢#+ JL+
7489.  Dari  Abdullah bin Abi  Aufa,  dia berkata,  ``Rasulullali

SA;:W   bendoal  saat  perar\8  Ahzab,   `Allaahumma   munzilal   kitaabi
sarii'al  hisaab,  ihzimil  ahzaaba  wa  zalzil  bihim  lya  ALllah  yang
menu:runkan    AI    Qur`an,   yang   sangat    cepat   perhitungan-Nya,
hancu:rhanlah  pasukan-pasukan  koalisi  musuh  dan  goncangkanlch
mereka)I."

Al  `Humaidi   menambahkap:   Sufyan   menceritakan   kepada
kami,  Ibnu  Abi  Khalid menceritckan kepada kami,  aku  mendengar
Abdullah, "Aku mendengar Nabi SAW."

.(\..i{  :=j\±J€ 'v3 el3j^;a{ :rfu€ 'Y3)  :1*;;  ^&1
'.ds .i£; 7ijf +i rfe &i j± &i

|\=; {* ;cr *3 al'}9f #3 'OTir.` ij=j 'u+,fl.I a+ i;-~j±

g= c±i3j\i :;i;: i t(¢ °i=j\;=j 'v3 c:Jjj^=a{ :rfug `Y3) :j'lL:

±±;ij,  t+i:p;L€ st; a{Gtipi :; t\€j; oi=j\±j dy3>  t'.±jfl.i a;:;;
.'OTiro, ±j:£ ,jk!u: ui :;ij: $3 +;i+i {ts\;+ Ou,; 6;i

7490. Dari Ibnu Abbas RA (tentang ayat), "Dam/.a#gr# hamw
mengeraskan    suaramu    dalam    shalainu    dan   janganlah    pula
mere#drfake#nya."  (Qs.  AI  Israa`  [17]:   10)  Dia  berkata,  "Ayat  ini
diturunkan  ketika  Rasulullah  SAW  masih  tidak  terang-terangan  di
Makkah.   Maksudnya,   .apabila   beliau   mengeraskan   suara,   kaum
mus)rikin  mendengar  lalu  mereka  mencela  AI  Qur`an,  Dzat  Yang
menunmkannya  dan  yang  membawakannya.  Lalu  Allah  berfiman,
` Dan jangan kamu mengeraskan suaranu dalam shalatTnu' , schin:gg;a
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didengar     oleh     orang-orang     musyrik,      `da#     j.a!7®gr73/a¢     pc{/cz
•merendrfaha#")/c[',    dari    para    sahabatmu    sehingga    kamu    tidck

memperdengarkan   kapada   mereka,   `dcz#   cczrz./¢fa  /.cz/cz7t   fe#grfe   dz.

cz#f¢rcz    *ed#cz    I.£w',    perdengarkanlch   kepada   mereka   tapi    tidak
mengeraskannya agar mereka dapat menganbil AI Qur` an darimu."

Keterangan Hadits

(Bab fi:rman Allah,  "Allah menunnkannya dengan ilmu-Nya;
dan malalkat-malaikat pun menjadi saksi [pula] . ') De;ndlhan redcks:i

yang dicantumkan oleh semua periwayat. Ath-Thabari menukil dalan
kital]4f-ra/s].r,givirarLp?C±+#iSri3;;as';a'giv(4#¢feme#cwrmfa¢#xpw

kepadamu dengan ilmu dart-Nya bahwa engkou adalch pilihan-Nya

yang terbaj,k dart antara para makhluk-Nydy.
Ibnu Baththal beckata,  `Yang dimaksud  dengan menurunkan

ini adalah memberian pemahanan kapada para hanba tentang makna
kewajiban yang terdapat dalam AI Qur`an.  Jadi, penurunan ini tidak
saperti menurunkan fisik malchluk, karena AI Qur` an bukanlah fisik
dan bukan makhluk."

Kalimat  kedunya  disepakati  oleh  kalangan  Ahlus  sunnah,
baik salaf maupun khalaf, sedan9kan bagian pertama merupckan cara

para penakwil.  Sebal]  yang  dinukil  dari  para  salaf;  mereka  sapakat
bahwa   AI   Qur`an   adalah   ha/¢7"   Allah   bukan   makhluk,   Jibril
menerinanya   dari   Allah,   lalu   Jibril   menyampaikannya   kapada
Muhanrmad SAW, lalu beliau menyampalkannya kepada umat.

}i{\1.[Ji u>33i3 3i{LJi £\21.Ji :;+? t:;L=;? :;qi 'i;=; :.Ap\a; 'j6

uMdyahid berkata,  "Firman-Nya,  `Perintch  Allah berlalou padanya',
maksudnya adalah antara langit ke tujuh dan buni ke dyuh. ') Da;ham
riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi dicantuinkan dengan kata i? (derz)

sebagai   ganti   kata  i;J{   (ai#f¢r¢).   AI   Firyabi   dan   Ath-Thatari

meriwayatkannya  secara  mausAcf/  dari  jalur  Ibnu  Abi  Najih,  dari
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Mujahid dengan redaksi, *\1-11 j3qi J'! 3±\:Jl £\2111 C# (Darz. /cz»gz.f

fef"/.I.A  Az'»ggzz  fe  bzfmz. kefzf/."fr).  Ath-Thabari menukilnya dari jalur

lain, dari Mujahid, dia berkata:  ;:Jl pl3111ll 6? gi :;:i ii;fji cii ied®I

§SJ\ '}SJfur) (Ka'bah itu termasuk di arttara empat belas rumch dari
langit yang dyuh dan bumi yang dyuh). Dhiwayatkan juga, sempa, ha
dari Qatadah.

Pada bab ini inani Bulchari mengemukakan tiga hadits, yaitu:

Pg7t¢7»q  hadits  AI  Bara`   mengenai  doa  menjelang  tidur.
Penjelasannya  telah  dipaparkan  secara  gamblang  pada  pembahasan
tentang doa. Yang dinaksud di sini adalah redaksi,  tf,i-J` C!l{\S{ tJ;T
`::ISfcAkuberimankepadakitab-MuyangtelahEngkouturunkan).

iKedzi¢,  hadits  Abdullah  bin  Abi  Aufa.  Penjelasannya  telah
dipaparkan pada pembahasan tentang jihad.  Yang  dimcksud  di  sini
adalah redaksi,  +l..gr°l 'JjJf i..tl{ (ya J4/haA }7a#g me»zt7"7.ha# ,4/

gzfr`&»),Kemuriantentangredaksidibagianakhimyap+{j®jJ°33(Dam

go#cangha#/a*  7»erckcz).  Dalam  riwayat  As-Sarakhsi  dicantumkan
®®

dengan redaksi, dy; J}3J (Dan gowca#gha#haA mereha).
'b\±=. \±:+i ..S€±;±til '>{3 (AI Humaidi menambahhan:  Suf yan

7»er!cerz./z7fac#  fepada  A¢7»z.... ).  Maksudnya,  dengan  tanibahan  ini
adalah  pemyataan  yang  terdapat  dalam  riwayat  AI  Humaidi  dari
Sufyan,  Isma'il dan Abdullah.  hi berbeda dengan riwayat Qutaibah
karena   menggLmakan   redaksi   a7I'a7zch   di   ketiga   bagiannya.   AI
Humaidi pun menukilnya saperti itu dalam kitab i4/ A4lus7!ad dan oleh
Abu Nu'ain dalam kitab 4/ Masf8AArtz/. dari jalumya, lalu dia berkata,
"Dinukil oleh haam Bulchari dari Qutalbah dan AI Humaidi." Secara

tekstual, inam Bukhari mamadukan antara keduanya pada redaksinya,
namun sebenamya tidak demikian.

]Ked.gr, hadits Ibnu Abbas tentang fiman Allah dalani surah
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AI Israa` ayat 10, \ri ::+fo' 'Y3 aJj>^:a+ :#j -Y3 (Da# /.a#grn fam%

mengerashan    suararm    dalan    shalat.in   ,da.n   jaangaplch    pu,la]
mere#dafrfa#n)/a), dia berkata,   j`:)=£ ii:.t3 ;;i£ &1 j:p &` 'J*33 u'J'{
'-rfu. CAyat i,ni diturunhan ketiha Rasulullah  SAW masih sembunyi-

semb#ny]. dz. Mafahafa). Penjelasannya telah dipaparkan di akhir tafsir
surch  Swbfaaa"fl[.  Yang  dimaksud  di  sini  adalch  kalimat  u'jj'i

(dz.fw"#ha#).   Ayat-ayat  yang  berbunyi   i#zaa/  dan  Ja#zl.I.J  banyak
terdapat dalan AI Qur`an.

Ar-Ra8hib berkata, `Terbedaan antara I.#zaa/ dan fanez.I./ terkait
dengan AI Qur` an dan malaikat, bahwa toxLzz.i./ mengkhususkan bagian

yang   mengisyaratkan   kepada   penunmarmya   secara   terpisah   dan
beberapa kali, sedan8kan I.#zaa/ 1ebih umum daripada itu. Contohnya
firmanAmdalarnsurahAIQadarayat1,j:I_.ii`3|;i'4iL3°}9iL€!

(Sesungguhaya Kami telch menurunkannya [AI QiLr`an]  pada malan
fem#J..c!cl#). AIlah mengun8kapkan dengan kata I.#zaaJ, bukan dengan
fa»zz.I./.   Sebab   AI   Qur`an   diturunkan   sekaligus   ke   langiv   dunia,
kemudian  setelah  itu  dituruckan  sedikit  demi  sedikit.  Contohnya
fiman Allah dalam surah`Ad-Dukhaan ayat  1-3,   uf! cud.I +\£€j.13 {r
-9i'f± -S|S ti'.\J:jl (J±aa Miim.  Dend Kitab  [AI Q]m.`an]  yang

medy elaskan, sesunggwhnya Kami menurunkannya pada suatu malan

yang diberkahiD.

Sedangkan  contoh  untuk  yang. kedua  adalch  firman  Allah
dalan surah AI Israa` ayat 106,  ±...& J> 4dl j£ 6i;a, 6d3 8lj3
•ty..;3 '.\J:i)  (Dan  AI  Qur`an  itu  telah  Kami  turunhan  dengan

berangsur-angsur    agar    karrm    membacakannya    perlaham-lchan
kapada manusia dan Kant menurunkannya bagian demi bagian|. H,:1
ini dikuatkan oleh firman-Nya dalam surch An-Nisaa` ayat 136,   a.# u:

ir'i}9ig,tl.I+GSoi39!ji3j£'j}{tf,jj.I+el.ij¢,ji33&bijftij#T6!.p.I
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:JS(Wahalorang-orangyangberiman,tetaplahberimankepadaAllah
dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah tununkan kepada Rasul-
Nya,  serta  kitab  yang  Allah  turunkan  sebelunnydy.  K:Are;ne  yim8
dimaksud dengan redaksi AI Kitab yang pertama adalah AI Qur`an,
sedangkan   yang   kedua   adalah   yang   lain,   di   mana   AI   Qur`an
diturunkan  secara  berangsur-angsur  sesuai  dengan  peristiwa  yang
tej adi, sedan9kan kitab-kitab lairmya tidak demikian.

Adapun firman-Nya dalan surah AI Furqaan ayat 32,  }.?I J6j

;Lri3 iL:i irJ®i S+i> 'J}f `Y}' ij:;i (Cha#g-orng haflrb berhaf¢,
"Mengapa  AI  Qprr`an  itu  tidak  ditunLnkan  kepadanya  sehali  turun

sa/.a.?') Kata »etzzz./a ini berada pada posisi cf»zz./a.  Seandainya tidak
ditakwilkan denrikian, tentu akan kontradiktif dengan redaksi,   iLai

;:I+lJ  (seha/I.  f„rm  sa/.a).  Hal  itu karena  anggapan bahwa #z&zz./a

mengindikasikan terpisah-pisch sehingga perlu kalimat penriiat yang
disebutkan   itu   Kalupun   tidak   demikian   maka   yang   lain   telah
mengatakan, bahwa pelipatan Eata tidak berard. banyak, tapi kadang
berarti sebagai pengagungan. Jadi, dalam hukum banyak atau sedikit
ini   mempunyai   makna   tersendiri.   Dengan   demikian,   pandangan
tentang kerancuan itu dapat tertolak."

35.FirmanAllah,3`isArl}''J=J3i6Ja;J};"McwhAe#dckmerobch

/.¢»/.I. i4J7ch. " (Qs. AI Fat± [48] : 15)

.ulL :j#Oi a i;3 cS+ :fa i5i' L€!
``Sesungguhnya AI Qur`an itu benar-benar firman yang memisahkan

a#ftzra  ya#g  ftck  da#  );any  bclffa!.J. "   (Qs.   Ath-Thaariq   [86]:   13)
Mcksndnya, fi"an yain[8 haq.  "Dan sehali-kali buhanlah dia sendou

g«ra". " (Qs. Ath-Thaariq [86] : 14) Maksudnya, main-main
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:jij ^&1 'jJ :`j,'j rfe &i jfa £#` 'jj :`jj :1;} tj if
.;¢rj rfei 'Jsi ;fyi t5is {fGul` ui'j 3¢uli S+; isT i;i ¢.;i£

7491. Dari Abu Huralrah, dia berkata, `Nabi SAW bersabda,
`Allch   berfirman,  `Amck   Adam   menyakltiku,   dia  mencela  masa,

padahal  Aku  adalah  Masa,  di  tangan-Ku  (segala)  perhara,  Akulch
yang membolak-balikkan malan dan siang ."

::}=; ¢j£ ^&i 'j;i; :'j6 +3 # ^&I j= 9#1 f ;£f tj if

i;1i3 .Fi ;f i;rj£3 ff3 L# £'j.: .g; a+i 6i3 d, i*i
.Lrj urf; fr :aij3 ri£

•giv', g,? i3

®

r=`

&'

ai} i?Gj fi,Ca»j .:a+,

'J±'jififfair;'Jrfu''j

7492.  Dari  Abu mrira]L dari Nabi  SAW, beliau bersabda,
•`AIlch Azza wa Jalla berfirman, `Puasa adalch unitk-Ku dan Aku

yang  menggakyarrrya.  Ia  meninggalkan  sychwatnya,  makannya  dan
minunnya harena Ahi' . Puasa adalah perisat, den bagi orang yang
bexpusa  ado  dun kegembiraan, yaltu  gembira keitka berbuha dan
germbira kedha berjumpa dengan Tuharmya. Dan sunggwh, bow mulut
orangyangberpusaadalahlebthwangidisisiAllchdaripadaaroma
kesturf ."

:pe:; i;;i c£{ :'Jj +i # &i jfa '#i f ;i;3 tj if
rJ

:i:tj cs;d .,fu;i. g2 g;=±; :I:=S c+; a ?1> :}=j 3:i£ = L€l.~;

c9+; I: i; :'jj 9c}€ fe ±+=±i gi i'f tL}.# i:
•aF1;L£
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7493.  Dari  Abu Hurairah,  dari Nabi  SAW,  beliau bersabda,
` Ketiha Ayub sedang mandi telakyang, jatuhlah haki belalang enas,

maka   dia  pun  mencidrknya  dengan  pakalarmya,   lalu  Tuhannya
bersera, `Wahai Ayub, bukankch Alai telch mencukupi sebagaimana

yang  engkou  lihan'  Dia  metyowab, `Tentu,  wahai  Tuhanku,  akan
tetapi aku tidak permah cu,ku:p dengan ber:ka:h-Mu' ."

'4;i;: iji; ]£; :'jj i3 ,fe &i j= &1 'j*; ¢Of {:i;a g!;i if

; :]# i-yi jSi 'al: i;; a €iji 9rfui j! rfe' if jiL€3
•@,#d;#;a.i#£j±#LjJ*.a,,+£j#ul:
7494.  Dari  Abu Hurairah. bahwa Rasulullch SAW bersabda,

"Setiap  malam  Tuhan  kha  turun  ke  lqugit  dunia  ketika  tersisa

sepertiga teraldir lalu Dia berfi:rman, ` Siapa yang berdoa kepada-Ku
maha  Aku mengabulkannya,  siapa yang memohon kepada-Ku maha
Aku memberinya, sic[pa yang nemohon -ampuri kapada-Ku maha Aku
mengampuninya' ."

+3 ,4S &i jfa &i 'J*J a+ i3i {;£f ui a+ iji fffyi f
o                        ,,,,     _     .          __.      .    _                 ,     _,

.*9,fi£'O±fui'O;±~yiir`:j*;

7495.  Dari  AI  A'raj,  bchwa  dia  mendengar  Abu  Hurairch,
bahwa dia mendengar Rasulullal SAW bersabda, "Kzta[ adcz/aA zfmaf

yang terakhir nanun yang lebih dulu pada Hari Kiamat."

.de gi9i gjji :&i 'jj c3ilyi iji!3
®,

7496.  Diriwayatkan dengan sa»nd ini juga, Allah berfiman,
"Beinf icklah, nisccrya Alca clan beririf ;ak kepadanu."
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A_-_a~, £iLi ®jf- ide 33 £if! ar-rf i£;+ 9ji :'jri; :1;* t,;i ;;

£ 'LjEi, i +43 ir ¢± ti}i{;'j irfui i*:; ;f ia:,;€6 _A+if_,,

.'LjaJ`ty3

7497.   Dari   Abu   Hurairah,   (bahwa)   Jibril   berkata,   "J7".
K:hadijch datang kepadanu dengan membowakan bejana yang berisi
mahaman -ton bejana yang  berisi ndnunan-,  maka bacahanlch
salam kepadanya dari Tuhannya, dan sampalhanlch kepadanya berita
gembira teutang sebuah runch dari mutiara yang tidck berisik dan
tidak ada kepenatan di dalamnya."

:&, ,Jj :,Jj *,J 9fa &,

i; ri 'yJ i+ '®;
t±,iL£

a #,th, t53,?, i,;:L=i
0,. ,i; +

7498.   Dari   Abu   Hurairah   RA,   dari   Nabi   SAW,   beliau
bef[salDde,  ..Allah  beifirman,  `Aku  telah  menyediakan  untuk  para
iramba-Ku yang shalth nikmat yang tidak permch dilihat oleh mata,
tidak  pe:rrlch  didengar  olch  telinga,  dr;  tidck  pernd  terdctik  di
dala[m hati manusia' ."

Jj!, i, ,Jii€ ,;i iJ # a, jfa S#, ,J6, :Jj y.G i;, j£
'cji trfu°i ar'3 tri;fyi3 pi;;iji ;}f 'cji tii]°` ou' .tif

rl

i;3 jJqij pl;1=Jl S+i '-9f tli=j.I Ou'3 cj;'fyi3 pl;::Jl
i-ri.i3 car.i '43ti^3 tfr®i ar'±3 tfro®i '4ife33 tfi®i '.9f

a{3 trfuf ar' quf .gi ifthi3 tgi '®#i3 t3i jd`3
',
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.:ire- ou'b {ti±ti th3 t'Li;i ap'!3 .tjr}€ c±+:faj t'LH
®,

3';Sed';'-gfc'riie3t,)iie3t,±ii;3'L;€J;eJ, #li
.--9i`y!

7499.  Dari  Ibnu  Abbas,  dia  beckata,  "Apabila  Nabi  SAW
bertahajjud  di  malam  hari  beliau  menbaca,   `4//aaAzfmma   /rfu/
bqndu,  anta  "Avrus  samaowaal wal  ardhi,  walakal  h_amdr.  anla
qawimus   sanaavaati  wal   ardhi,  walakal  h_andr,   anta  rabbus
samaowaati wal ardhi wa man fuhirma. Arital haqqu, wa wa'drkal
haqu, wa qoulwhl h_aqqu, wa dyaa`ukal haqu, wal jarma:tw haqq,
wan   rraou   bpeq.   wan   rrabiyyuna   haqq,   was   saa'atu   h_aqq.
Allaahunma laka aslantu, wa bika camantu, wa alaika tan;ckhaitu,
wa ilalha andrfu, wa biha hiaashanrfu, wa ilalha h_aakantu, f aghf a lit
maa qaddantu wa maa akhkhariu wa maa asrartu wa maa a'larfu,
am ilaahii, laa ilaaha illca anta lya AIlch, milikMu segala plyi,
Enghaulch  cahaya  se:rrnla  langit  dan  bumi.  MilikMu  segala  poyi,
Engkaulch penopang semun langit dan buni. Mink-th segala plyi._
Engkaulch Tuhan semua langit dan buni serta semua yang ada di
dalannya.  Engkou Maha Benar. janji-Mu benar, firman-Mu benar,
periem:un dengan-Mu benar  adanya,  surga benar  adanya,  neraT
benar adrnya, dan para nabi adalch bemar adrnya. Ya Allah, kepada-
MIA  aku  berserch  dirt,  kapada-Mu  aku  beriman,  kepada-Mu  aku
bertowakkal,  kapada-Mu  aku  kembali,  dengan-Mu  aku  berbantch-
banlaham  (dengan  la:wan),  dan  kapada-Mu  akll  berhakum.  Maka
ampunilch  dosaku  yang  terdahalu  rna:xpun  yang  kemndian.  yang
tersembunyi  moupun  yang  terlihal.  Engkoulch  Tuhamku,  tidak  ada
tuhan kecunli Enghaulf ."

i; -i=k3 i:=j®, i; ,J*J J;i, i; :3* '1=+ :'J6 =Ji?, tf
#&,j*,#,£J3,a±JG',t-:+#i,¥*:i,,J±Jr,6J
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7500. Dari Az-Zulri, cia berkata, "Aku mcndengar Urwah bin
Az-Zubair,  Sa'id  bin  AI  Musayyab,  Alqamal  bin  Waqqash  dan
Ubaidullah  bin  Abdillah  tentang  hadits  Ais]rah,  isteri  Nabi  SAW,
ketika  para  pencctus  berita  bohong  mengatalEan  apa  yang  mereka
katckan  lalu Allah membchaskannya dari apa yang mereka katakan.
Masing-masing  menccritakan  kapadaku  sebagian  dari  hadits  yang
dicditakan  kapalaku  dari  Aisyal,  dia berkata,  `Akan  tetapi,  deni
Allah,  elm tidak mengira bahwa Alfah menurunkan walyu tentang
kebebasarfu.   Stmgguh  perkaralni  dalan  diriku  adalah  lebih  hina
daripeda  Allah  mcmbicaralEan  mengenaiku  dengan  perkara  yang
dibica.  Akan  tetapi  aku  hanya  berfuarap  bahwa  Rasulullah  SAW
bennin|ri di dalam tidrrnya yang dengan itu Allah membebaskanku.,
Namun   temyafa   AIlah   meduruHkan,   "Sesz{ziggzfhay¢   owz#g-oxfl!#g

yang membawa berita bohong itul'. Sap:ndwh a:yat' ."

I;i :2n I;i;; :J6 ;i,3 3:k 2„ j=4 &n I:>:~J 3i t:1;:; d;i :;
`,

L+,i oeLL ¢\{i:;; ji ,.;fa ti:,#;€ st; i£, [ti:;; oof tj+:i i,;i
Oof ;I;i I;!3 .ill ij' I;;gj #f * Q;}€ .o!J {\{Ji 6#j

__                                                                                                                                                         ,                                                                           ,

:;; aj, t£#6 \{i> 00§ .£=; @` 6#j t{i::±i pe :aii :}:;;
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7501.  Dari Abu Hriralrah, balwa Rasulullch SAW bersabda,

"AIlah  berfi:rman,  `Bila  hamba-Ku  hendck  meldkukan  perbuatan

buruk,    mcha    janganlah    kdian    mencatatnya    sehingga    dia
melaklLkannya.   jika    din   melcklthan:nya   mcka    catatlah    dengan
semisal:nya, dan jtka din meringgalhamya (tidak jade melakuharmya)
karena  Aku,  maka  catatlch  schL  kebatkan  baginya.  Dan  bila  dia
hendck melakukan suatu pehatan balk nanun tidak melakukannya,
makaL catatlch saho kebalkan baglnya. jika dia melakukannya maka
oatatlch sapuluh haft tipatnya hingga dywh ratus kali lipat baginya' ."

:|iL +3 ,& all jf ai J*; .of .i£ &i 'g£; ;i.f d;i *

iL.i; ,ii :.d'6 .i; :'jri; +}i ,cj6 i± ij i£ {;i:i.i &i :ri
I €£;{3 giv3 i; bet .Oi #i€ Si :`jig .at.I * dr i5ta.I
:}i; :;i;3 J;1 'J6 €r: .qu' #,£ :J6 .'tj; le' j{ :.J'j g±i:i;

g;±=C-;i,;:i::-,Ju>Jfyij,.J+±.of#`}='o!;=:I

7502.   Dad   Abu   Thmainh   RA,   bchwa   Rasulullch   SAW
beTsalbda. "Allah mer.ctptokan mthhak, setelch selesai drrinya rahim
be].diri, mcha AIlch berfirman, . Add apal' Rahin berkata, ` hi adalch
tempat    orang   yang   berlindung   kapade-Mu   dari   memurfuskan
(silaturahimy .  Allah  berfirrnan, `Tidakkah  engkou rela bahwa Aku
menyanbungkan siapa yang menyambungrnu dan menutuskan siapa

yang me:mufuskanrndl' Rahim berkafro, . Terttu. wahai Tuhankul . Allah
berf77rm,  `41al=ar  rfu  adrJch  a»rfufarzw'."  Kemudian  Abu  Huralrah
bedfalha.  "Maka  apakch  kiranya  jiha  kanu  ber:kunsa  kanu  akan
membuat   kerusahan   di  mika   buni   dan   memutuskan   habungan
kdelunngun?:
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7503.  Dari Zaid bin Khalid,  dia berkata:  Ketika tunm hujan
kapada Nabi  SAW, belian bersabda, "A//ch defy;rm¢#,  `Dz. pagz. Aarz.
di  antora  handa-Ku  ado  yang  kafir  terhndap-Ku  dan  ado  yang
beriman kepade-Ku' .'`

;i :a, 'JIJ :Jlj ;iJ ;;i£ a, i:a a, ,I;:,; aoi `:1;:i g!,i :;
-,

•:;I:I,'l=±+ed\:I,6+6;3c:;\:I,'i=+;fg3:\:I,{j,;>¢i+i

7504.  Darn Abu Hurairah, bal`ma Rasulullal SAW bersabda,
"AIlch beTfi:rman, ` Bila hanba-Ku menciutat perfumpaan denga\n-Ku,

make ALkl; menecintal perfunpacln dengannya. Dan bila dia menbenci

perfupaan dengan-Ku, mcha Ak.I benci perfurxpaan dengannya' ."

j± uf :a, ]6 :,j6 *3 ¢ a, uL, a, ,j*; Oof .:;;f tf;i ;£
1=

•d,tf#*
7505. Dari Abu Hurainh, balrva Rasulullch SAW bersabda,

"AIlch   berfi:rman,   `Aku   ndalah   seniwi   persangkaan   hanba-Ku

terhedap din-Ku' ."

+'-J=J 'Jj :Ju
ri ill *',

illlll£O,  1Jf
®,

?`rfe
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7506. Dari Abu Huralrah, bahwa Rasulullch SAW bersabda,

"Seorang lelaki yang tidak berbuat. kebdyikan  sa:rna sekali berkata,

(bchwa) bila din meringgal mcka bakarlah jasadnya dan taburkanlah
setengahirya di daratan dan setengchnya di lowtan. Maka demi Allah,
seandalnya Allah menghendaki, rdscaya Allah rnengadeabnya dengan
adznb yang tidck perirah Dia mengadzab seorang marusia pun. Lalu
Allah memerintahkan lout, maha laut p!un menghimpun apa yang ada

padrnya.  Dan  Allah  n!Ienileriutchkan  daratan,  maka  daratan  pun
menghimpun  ai}a  yang  ado  pndanya,  kermdian  Allah  berferman,
`Mengapa   engkou   ljakuham   itu?'   Dia   medyowab,   `Karena   takul

kepada-Mu,   dan   Emgkou   lebth   mengetahul'.   Mcka   Allah   pun
menganpuninya.''

lip .o! :]J i3 # &i jfa €#t :I+ :'J6 ;3f g!;i if
:'jiL i=rj3_ t+€®3i gL+; :]£ -€; '+f®3f :'jj L=rj3_ €; '+cpi

ill;3 +9i« #; iij 3' .®f tf# pei :i+:j 'jri; .d rij -'i=:i
-€; '+`;i .jf- €; '+Cpf i: .&1 ;ti a ::i:; €r: .t£#, tJ:;; .9;

L' oof tf# pet :'jri; .:;±j t+i _titi )i- ti`.3f '+; :'jri;

+: ,^&i ;ij e :i<; ?: .tf#, i,# .* kl;i '+9®iii fr; ur,EI

JJ Jf- 'l=Jf !+; :JL...i; -€; '+C.i :'j6 Li;:;i_ i;; 'L+€°3i
k!u:3++9`jj,*;u:j3'®®f¢#i¥f:'jri;.d,:rijfT-t+`.3f

.;e e lf ufu; tf#, tj;2; .*
7507. Dari Abu Huraira]p dia behata: Aku mendengar Nabi

SAIW baschch,  ``Sesungguhnya seorang hanba berbuat suatu dosa
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-baran8kali beliau mengatakan,  `me/afafha» s«afzf daso '-/cz/w dz.a

berkata,    `Wahai   Tuhanku,    aku   telch   melakukan   dosa   ndan
barangkali   belia:u   mengatakan,    `Aku   berbuat    dosa'-,    maka
ampunilah (dosaku) '. Malca Tuharmya berfirman,  `Apckch hamba-Ku
tchu   bahwa   dia   memiliki   Tuhan   Yang   mengampuni   dosa   dan
memberikan   hakanan   karenanya?   ALku   telch   mengampuni   dosa
hanba-Ku'.   Kemqulian   tinggal   selama   yang   dikehendaki   Allah,
kemudian dia mengenal dosa -ahani melakukan dosa- lagi, lalu dia
berkata, `Wahai Tuhanku, aku telah melakukan -:lou berbuat- dosa
yang lain, maha ampunilah dosaku'. Maka Allah berfi:rman,  `Apakah
hamba-Ku taha bahwa ia memiliki Tuhan Yang mengampuni dbsa dan
memberikan  huklrman  karenanya?  Aku  telafr  mengampuni  hamba-
Ku'. Kemndian tinggal selana yang dikehendaki AIlah, kemndian dia
me/a!hafafzz! das¢ hagz. -atau baran9kali beliau mengatakan, me#ge»az.
dosa -, lalu dia berkata lagi, `Wahai Tuhanku, aha telah berbuat -
atau  beliau  mengatakan,   `4faf  fe/CZA  me/afafkcz» '-dasa  }ia»g  /oz.#,
maka ampunilch (dosdr)'. Maka AIlah berfinan,  `Apahah hamba-
Ku  taha  bah:wa  dia  memiliki  Tthan_ yang  mengampuni  dosa  dan
memberi hahrman karerrm:ya?  Aha telch mengampuni dosa hamba-
•Ku (sebanyak tiga kal{), makd die hendaltrya melakukan apa yang dia
kehenddi ."

'l+IL :;;; k; j~; iji :iJ # &1 j= #1 f ±3L qf;i if

L££ ti'+..i'33 Se &i :fef ±;; :i:±i ]6 -ife' '®6~ :;;; 3f-

i # :,}'j g*' ,1=+ +i gi :#, Jj :j}O, ,-:±i
4fe&i;i;°e!3i±&ifty'-g;i'®jf_#;p'
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7508.   Dari   Abu   Sa'id,   dan   Nabi   SAW,   bahwa   beliau
rue;InyednndEafty  "Seorang  lcki-laki  diantara  orang-orang  terdahulu
-atan: drrz. azizaro orangLorazfg sebe/%m ha/Za»-, beliau mengatakan

suatu kalimat, yalmi AIlah menberinya hata dan anak. raffaJa ajaJ
ckan mertyenputnya,  din beha±a kapade ailakanaknya,  `Itpe  ayah
yang  bagalmLI:I.a  aku ini  bagi halian? '  Mereka medyowab,  .Sebalk-
balk   ayah'.   Dia   berkata,   .Sesungguhnya   din   tidak   menyimpan
+dengan    tedckst,    lam    yabta`ir    atou    lam    yabta`iz,    [tidak
menyimpan]+   suafu   kebatkan   pun   di   sisi   Allah.   Jika   Allah
menghendcki  atasTI:ya, pastilch  Dia  akan meny{ksanya.  Karena  itu,

perhatikanlah jika aku meninggal, maka bakarlah aku hingga bila aku
telch neoyadi arang, maha remuk-remukkamlah aku (clef nigan redcksi\,

/usdag«z«Iz.) -atau bdiau mengatakan dengan redaksi, /asfafafzt»z.-.
Bila datang hari di mama angin bertiup kencang, rna,ka terbangkan
akul ."

Setelal itu Nchi Allah SAW bersabda, "£a/zf dz.a 7»e7fgrmbz./

perjanjian-pe]jdyian  mereka  atas  hal  itu:  Demi  Tuhan-Ku.  Lalu
mereha melakukan hal itu, kemndian menerbangkannya di hari ketiha
angin be]rfup kencang. Ijwh Allah Azza wa Jalla berfirman, `Jadilah! I
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Maka dia pun meriedi seorang laki-laki yang sedang berdiri'. Allah
berferman,    `Wahal   .hamba-Ku,    apa   yang   mendorongmu   untuk
melckuha:n  apa  yang  telah  engkou  lckckan  itv?'  Dia  menjowab,
CKarena. rasa  takut  kepada-Mu -at2pNI.  rasa  takut yang  berlebthan

terhadap-Mu-`."  Bdian bedsata,  "Maka  dia  pun  mendapati-Nya
mengr7IzfgeraAfaczm  7it7Amaf  faapadaHy¢."  Sekali  lagi  belian  bersabda,
"Maha dia tidak mendapch selaln rasa talut itu."

Dalam  riwayat  lain  disebutkan,  "I,a/«  Did  7„en/.#mpaz'ny¢
denga[7i  '7itzhaaf-rtya."  I.alu  alni  mcneeritakan  hal  itu  kepeda  Abu
Utsman,  maka  dia  berkata,  "Aku  mendengar  hal  ini  dari  Salman,
hanya saja dia menambahkan, "lA4linfaEz ferdangfandaA chf dz. /azff," atau
sqnd yang diceritckarmya.

Musa  menceritakan  kepada  kami,.  Mu'tanir  menceritalcan
kapada kani,. dan dia mengatakan (dengan redaksi), `Z4m ysbfaz.r (I.a
rz.dck<    z#enyz.mpr#)'."    Sementara    Khalifch    beckata,    `Mu'tamir
meneeritakan  kapada  kani,  dan  dia  mengatakan  (dengan -redaksi),
`Jrcm yqFbf¢z.z  (dz.a  rfedck zrsenjdrfpane),'  yang ditafsickan oleh Qatadah

dengan: /¢m )/eddrA*I.r (tidck menyinapan}."

ELrfu-n Hadits
(Bah firman  Allah.  "Mercka hendak merubah jakyi Allah.'`

DDinkian redaksi yang dicantumkan olch senua periwayat, dan Abu
DDzarmenambahkankataal¢q}AaA.

Ibnu  Baththal  berkata,   `Dengan  judul   ini  beserta  hadits-
haditsnya,     inam    Bulthari     ingin    mengemukakan     apa    yang
dinaksudnya  pada  bab-bab  schchmnya,  yaitu  baliwa  haha»¢  Allah
adalah  si fat yang berdiri  dengan-Nya, dan bahwa Allah masih tetap
dan senantiasa berbicara."

`+     Kemudian   dia   mengemukakan   schab   tunmnya   ayat   ini.

Tampaknya, maksud haam Bukhari, bahwa fa/am Allah tidak khusus
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AI  Qur`an, karena tidak hanya satu jenis  sebagaimana yang dinukil
dari  kalangan  yang  berpendapat  denrikian.   Selaln  itti,  kendatipun
haJam  Allah itu bukan makhluk, namun itu berdiri dengan-nya, dan
Dia  mengenukakan-Nya  kapada  siapa  yang  dikchendaki-Nya  drri
para  hanba-Nya  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  terkait  dengan
hukun    syariat   dan   kemaslahatan   laimya.    Hadits-hadits   yang
dikemukakan pada bah ini menunjukkan maksud tersebut.

Jlt :(J#.t Ji G3) .3ir.I :(:):ai `J;ii' 'dJ!!)  ("Ses..rtggndnya  AJ

Qprr`a; itu ;en;r-b;tar fi:rmar. yang mem:ischkan  autara yang hak
dan  yang  bathil. "  Madfs:ndnya.  fiman yams t\qu.  "Dan  sekali~hali
bftha»/aft  dz.a  sendow  grfraft. "  Maksudnya,  main-main).  Denikian
redaksi   yang   dicantumkan  dalan  riwayat  Abu  Dzar,   senentara
riwayat laimya tidak mencantumkan redaksi, Lf! di awalnya. Selain

Abu  Dzar  mencantrmkannya .dengan  kata  5-+.  Kata  ini  tidak

tercantun dalam riwayat Abu Zaid AI Marwazi. Penaffiran tersebut
dianbil dari pckataan Abu Ubaidah, kartma dia mengatckan dalam
klthAIMdyae,"JriL-.'ji¢)(Dansekali-kalibukanlchdinsenda.I

grrazf), maksndnya bukanlah main-main." Sedan8kan yang dinaksud
dengan  a/  Aagg  adalah  scsoani  yang  tetap  dan  tidck pernch  sina.
Dengan  dettrikian  tanpck  kesesuaian  ayat  ini  dengan  ayat  lainnya
dalan redrfu judul hi.

Pada  bah  iri  Imam  Bulthari  mengenukakan  schelas  hadits
yang   sebarian   besamya   merxpakan   hadits   Abu   Hininh   dan
men]pakan pengulangan, yaitu :

P\erfu».a,haditsAbuH`mirah,;alJl'+3isTJ!l€.;3i':&1J6

{AIlah  berfu.man, ``Anak  Adam  menyakitiku,  dia  mencela  masa.I)
Maksudnya,  penetapan  penyandaran  perkataan  (fiman)  itu  kapada
AIlch.

€~;i; (Menyd[fa.giv.-K").  Maksudnya, menisbatkan keprda-Ku
apa yang tidak layak bad-Ku. Pengertian lainnya telch dikemukakan
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dalan  tafsir  surah  AI  Jaatsiyin  beserta  pembahasannya.  Hadits  ini
temasuk  hadits  qudsi,  demikian juga yang  setelahnya hingga akhir
hadits kelima.

jKedr¢, hadits Abu Hurairah, ±+ tfjii b`i3 d i:}=4jl :L!'ce &` 'Ji{

(Allah  Ta'ala  berfi:rman, "Puasa  ad;la;  untwkKu  dan  A.ku  yang
meriggrz#/.ar7!);a. ") Di , dalamnya juga disebutkan,   r5\:all,i ..i* i;:4113

9\:a:i (Pusa adalch perisal, dan bagi orang yang berpuasa ada duo
fegembz.raow). Sctelah itu disebutkan, ff,I:c!t £ 3jha'3 (Da!# s«»ggzffr,

bow  m«/at  ororg y&#g  bapefas¢).  Penjelasarmys  telah  dipaparkan
seeara gamblang pada pembahasan tentang puasa.

IKc£[.grty  hadits Abu Hurairal mengenai mandinya Nabi Ayub
AS  dalani  kondisi  telanjang.  Hadits  ini  telal  dikernukckan  pada

pembalasan  tentang  thalanah  (bersoci).  hti  yang  dimaksud di  sini
adalch redalrsi, #:j ±r3d (haJzf ZlrfuFzny¢ znenye"rtyro) hingga akhir.

JEigfmfpqi hadits Abu Hrirairal.

\-I;rj 'J;---i;Z   (7lrfean   ftjfH   rferifzF).   Denikian  redeksi   yan-g

dicantrmkan  dalam  riwayat  maysritas,  yaitu  dengan  hurmf fa `  dan
fasj2d±d pada hurtif zczz..  Sementara dalam riwayat Abu Dzar dari AI
MustamfidanAs-Saraldsidicamtrmkandenganreddsi,Jj+i£(f%"»).

Penjelasarmya  telah  dipapalran  pada  pcmbahasan  tentang  tahajjud,
dalarn   bab   doa   dalam   shalat   di   althir  malarn.   Sementara  pada

pembchasan  tentang  doa,  inan  Bulchari  memberinya  judul  "Doa
Tengah Malan". Di sana telap dikemukckan kesesuaian judul dengan
hadits bab ini walaupun redaksinya, I-illl 'ri: i:i Car (Kefz.ha fersisa

seperfz.gr   maJam).   Sebelurmya,  telah  dipaparkan  juga  perbedaan

pandangan   terkalt   dengan   hadits-hadits   tentang   si fat   di   awal
pembahasan tentang tauhid, yaltu pada bab fiman Allah,  Lip 6d3
*al) J3 a)an Arsy-Nya di atas air).
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htiyangdindsuddisiniadalchredcksi,d;j;.I.:#:bj:g(/a/ae

berfirman,   "Siapa   yang   berdoa   kepada-Ku.")   Tni   ck]xp   ie+as
maksudnya, baik yang menyerukan itu malaikat dengan perintah-Nya
atau bukan. Karena yang dimaksud adalal penisbatan "perkataan" itu
kapnda-Nya, dan itu memang tapat pada kedua kondisi itu Orakni balk
disenha  oleh malaikat  atau pun bukan).  Saya telah  menyebutkan
siapa yang menukil riwayat ini dengan tambahan redaksi yang secara
jelasmenyebutkanbahwaAllahniemerintahkanseorangmalaikat,1alu
malaikatituberseru,yaitupadapenbahasantentangshalattahajjud.

Thnu Haan menakwincan `tururi" bchwa itu adalah pertiuatan

yang   dilalkan   AIlch   di   langiv   dunia   sebagai   pembuka   untuk
menerima doa, dan pnda saat itu merupakan saat dikabulkamya doa.
hi jelas  difchahi  seeara bahasa.  Contohnya, flz/con  urza/a  /I.I.  a#
Aaggz.Az.I.   artinya  finan  memberi]rm  halmya  kapadaku.   Dalil  yang
menunjukkan balwa fu adalah sifat pchuntan adalal pengaitarmya
dengan  walrfu  tertentu  dan  senantiasa  tidak  terkait  dengan  wakt`L
sehinggabenarituadalalpelbuntanyanghaadz.ts."

Syaikhul  Islam  Abu  Ismail  AI  Harawi,  salah  scorang  yang
sangat  kental  dalan  masalah  penetapan  hingga  mencela  sebagian
mereka karena hal itu dalan kitab i4/ Farzap, dia mengaitkan sebuah
bab   dengan   hadits   ini,   lalu   mengemukakan ,dari   banyak  jalur

periwayatan,    kenudian    mengemukakan    deri    jalur-jalur    yang
diklairmya tidak boleh ditakwikan, saped hadits Atha` mazf/a Ummu
Shabiyyah dari Abu Hulah dengan redaksi,  ]--iill ::I; `lr--£'3 1`3;

{Apabila    telah    berlalu    saperiiga    malam). ,.Sgctap    ±",    qa,
mengemckakan haditsnya dengan tanbahan,  dr.I €{££i f q; 'J13i %
'al'+q=;.g:±®o-.,Ji..'J±S{MakaAllahtetapdemikianhingga

terbitnya   fajar,   lalu   berfirman,    ``Adckch   yang   berdch   untuk
dz.habwJfro#?')   Hadits  ini   diriwayatkan  oleh  An-Nasa`i   dan  Ibnu
Khuzaimch dalan kitab j4sA-Sh¢Az.A.  Hadits ini berasal  dari  riwayat
Muhanmadbinlshaqyangkredibilitasnyamasihdiperselisihkan.
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Setelah  itu  dia  mengemukckan  hadits  Ibnu  Mas'ud  yang  di
dalannya disebutkan, p;I.£°l j'; 1±:p ;al°l €jf lif (Le/w opabz./a /¢/.art

ferdz.f,  Dz.a  „az.A  fe  afus  [47ny).  Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Ibnu
Khuzaimah.  Hadits  ini  berasal  dari  riwayat  Ibrahim  AI  Hijri  yang
kredibilitasnya masih diperbincan8kan. Abu Ismail menuldl dari j alur
lain,darilbnuMas'ud,diaberkata:ji.il]+3J'!r:il¢{fir:}i3;e.

i:i3..'Jife';i:;)$3^itl(Seoranglelckidaribanisulalmdatangkepada
Rasulullah   SAW   lalu   berhata,    "AIfarilah   aku.')   Sctctch   Lrfu   di
dalamnya  disebutkan,  `J±--:p ri.I i--iE2;! liLj  (Za/w  kefz.fa¢ /8/.air

menyz'#grz.z!g, DZ.a pr» »aife). Hadits ini berasal darir riwayat Aun bin
Abdillah bin Utbch bin Mas'ud,  dari paman ayahaya, dan dia tidck
mendengar dainya.

Hadits  Ubadah  bin  Ash-Shanit  yang  di  bagian  akhimya
dischufro, e3gS JS ¢) j* +ti (Kem&cdian Tuhai. kita naik meninggi

dz. afas Kavsz.-Ivy¢). Hadits ini bensal dari riwayat Ishaq bin Ychya,
dari Ubadeh nanun dia tidak mendeBgar drrinya. IIadits Jabir yang di
dalarmya disebutkan, S;+:+ +'! dr.I ftiill j! Gtj Ji£ *' (Ken!«dz.a»
Tuhan kita naik meninggi ke alas langit yang tinggi ke atas Kursi-
Nyzz). Hadits ini berasal dari riwayat Muhammad bin Ismail AI Ja'fari,
dari Abdullah bin Salamah bin Aslan, dinana kredibilitas keduanya
masih diperbincan8kan. Hadits Abu AI REaththab yang berbunyi,  ili

i?i\;ri'';rigs.+ulJ:¢.:Sl'uk.¢BahwadiabertanyakapadaNabi
SL4 Fy fenf¢pg wz.fz.r). Keniudian dia mengeniukckan hnditsnya, dan di
bagianakhimyadisebutkan,€3;^j!Jal.l€jf1;!d=(Zzz.»gg¢fefz.ha/8/.¢r

ferdz.f Dz.a pef» »a#). Hadits ini dari riwayat Tsuwair bin Abi Fakhitah,
dia adalah periwayat lemah.

Jadi,  senua jalur  ini  lemah,  dan  kalarinun  dianggap  valid,
maka  tidak  dapat  diterima  pendapatnya  yang  menyatckan  bahwa
hadits-hadits   ini   tidak  dapat  ditakwilkan,   karena  intinya  adanya
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menyebutkan    nark    setelch    tunm.    Sebagimana    halnya    boleh
menakwin[an  "timn"  maka  `qraik"  pun  boleh  ditakwilkan,  nanun
memasrahkan  mcknanya  adalah  lebih  selanat,  sebagainana  yang
telch dipapaha di mcka.

Pandangannya    di     alchir    kitabnya    cukup    bagus.     Dia
mengisyaralkan  riwayat  tentang  sifat-si fat  yang  temasuk  kategcori
mendekatkan,  bukan  menyerapakan.  Tckait  dengan  ini,  persapsi
orang Arab  cukup  luas,  mereka mengatakan,  am7"»  bq}ryz.»zf»  hasy-

ty8usz.   derkaranya  jelas  bagaikan  matahari),  /.awadr»   her-rz.I.Az.
(sangat  kencang  bagaikan  angin),  haggzf»  ha»-»aAzzar  ®erkaranya
benar bagaikan siang).  Maksud mereka adalch tidak menyerupakan,
tapi mcksudnya adalch menetapkan kapastian dan lebih mendekatkan
kapadapcmahanan.Karenaorangberakaltelchmengetahuibchwaair
adalch   sesuatu   yang   sangat  jauh   dari   menyerupai.-batu   cadas, .
sementaraAllahberfirmapdelasmsurahHundayat42,,J\±J.6'£¥j

(Da/am ge/onbang /dA=sana g"»g). Maksudnya, menjutakan betapa
besamya dan tinggivya gelonhang itu, bckan menyertxpai hakikatnya
fyhi k©ya gunung).

OngAfabjugabiasamenyerapakangambardenganmatahari
dan bulan, kata-kata dengan sihir, janji-janji palsu dengan angn, dan
semua ini tidak dianggap kebohongan nanun tidak berard memastikan
hakikat.

Erfuq  ±{£ ai jfo ai 'j*3 €pi i3i {ii!f ui €pi aj ffqi f
;rii :i.+# :ai j6 .3a¥i i'j*'j .¥g.I i* 'Oirtli 63±¥i :++` :'j3i3 *3
'€JSS (Dart AI A'rdy, bahwa dia mendengar Abe Huralrah, bahwa di

mendengar  Rndullch  SAW  bersabda,   "Kita  adalch  unat  yang
terakhir nan:un yang lebth dwh pada Hari Kianat."  Diriwayalkan
dengan sanad ini juga, Abdullch berkata,  `.Berinfaklch, r[iscaya Aku
berz.7I/a*   feprdrm#. ')   Sebelumnya   telch   dikemukakan   hikmch

pencantunanhaditsinidenganredaksi,6±`1.Jlit.+qi:+i(K#B
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adalah umat yang terakhir namun yang lebih dulu) paha perhoaln:asarL
tentang  diyat  dalam  bab   "Orang  yang  Menganbil  Haknya  atau
Menuntut Balas".

intinya,  ini  adalah  hadits  pertama  dalan  naskch  ini  dimana
imam   Bukhari   terkadang   mengemukakan   suatu   hadits   dengan
menyebutkan bagian awal hadits, kemudian menyebutkan hadits yang
dimaksud    untuk    dikemukakan.    Namun    terkadang   juga    tidck
melakukan itu,  sementara pada hadits  ini  dia melakukan keduanya,
Karena penggalan ini, ya]mi El+ii :jj;i ;jj!ri (Berz.»/qkhaA, #isca)7d Aha

berz.#/¢k kyadrm#), adalch bagian dari sebuah hadits panjang yang
telah  dikeamkakan  secara  len8kap   dalam  tafsir  surah  Huud.   Di
dalamnya disebutkan, i---iz;` \€±-|if q ¢;lLi &1 'J-: :`J`--j3 (Dam be/I.aw

berschda,  "Tangan  Allah  semandasa  penwh,  tidak akan  terkurangi
olchnaflrah.')

Bagian  ini  dia  anbil  lalu  dikemukakan  dalam  bah  fiman
Amaltry`€:Li.':Sis-a,(YangtelahKueiptakirndengankeduatangan-

K#." (Qs. Shaad [38]: 75) Setelal rfu di awalnya dia menyebutkan,  *J

csstJ &1 (r¢ngr# 14JJaft seHanf}.usa pen"fe) tapa menysbutkan bagian

a:"al had±:ts\Q:\;a, 'OiLl\ 'Oi:±Ftil '=+3 (Kita adalah uinat yang terakhir

#amun)ra!ng/ebz.A;%/%)dantidakpulamenysbutkanredaksi,bjJ'i:5j;i
':±ljs  (Berirfeklah,  rriscaya  AkL berirfuk  kapadanuo. Tji  stri  dial

membatasinya dengan ba¢an tersebut.

Saperd itu juga yang disebutkan dalan kitab 14/ 4£tinfl/ karya
AI Mizzi dalam biografi Syu'aib bin Abi Jamrah dari Abu Az-Zinad,
dari AI A'raj,  dari Abu Hurairah. inam Bulchari mengemukakarmya

pada pembahasan tentang tafsir dan pernbahasan tentang tauhid yang
semuanya  berasal  dari  Abu  AI  Yaman,  dari  Syu'alb.  Yang  dapat
difahani   dari   pencantumannya  pada  pembahasan   tentang   tauhid
seperti yang dicantumkannya pada pembahasan tentang tafsir. Nanun
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sebenamya  tidak  demikian,  karena  yang  dimaksud  dari  hadits  ini
adalali penisbatan perkataan kapada Allah, yaitu fiman:Nya,  ;jjii ;jj;i
'{±J$3 (Berinifaklch, niscaya Aku berinf iak kepedamuo, dan ini te:rm;asni]£

hadits qudsi.

jKee#¢im, hadits Abu Hurairah.
'-aid.±±.,fu-.'Jife'-{i}S!°S(DariAbuHurairah,diaberkata,

"/»z.  &da/aA  Jrhadz/.oA. ')  Demikian  cia  mengemukakannya  secara

ringkas.  Yang mengatakan ini  adalal. Jibril  sebagaimana yang telah
dikemukckan  dalam  bah  menikahi  Khadijah  di  alchir  pembahasan
tentang keutanaan, yaltu dari Qhaibah bin Sa'id, dari Muhammad bin
Fudhaildengansa»adini,deriaBuHutairah,diabckata:{g3IJ.;rut-#
i-Zi3.i;> g}i ±\ 'J+') 6. ..'Jti '+1=-:} S=}± ^h\ J=p {Jibril mendatangi Nabi

SAW,  lalu  berkata,  "Wahal  Rasulullah,  wi  -Khadyah  ....') Dc:n:gain
demikian,  tampak  bahwa  penilaian  AI  Kamani  yang  menyatakan
bahwa hadits  ini  7»ai.gq/ dan tidak  magivf '  adalah pernyataan yang
tertolak.

C:lJ;-# (D4!f¢ng fepadaz*.„). Dalan riwayat AI Mustamli pada

barian  ini  disebutkan  dengan  redcksi,  a ..--. ±3£ls  (D¢fa!»g  faapadr7%#)

dengan bentuk J; '/ meizzAarz. ', senentara di sana dicantumkan dengan
kata.`:+i(drJtz»g),tanpakataganti.

+I:i 3i ;b`! 3i i\i£> 3j ;1`,I, (I)engq«  z»embowaha»  be/.a»a  ben-sz.

mafacz#a»,  czf¢zf  be/.&»a!  aftz%  mz.»"7»¢»).  Demikian  riwayat  AI  Ashi|i

dan Abu Dzar, dan dalam salah satu riwayat Abu Dzar disebutkan,  Jf
-+lJJ gJ fl`! (Afcz# be/.a7Ia berisz. z»z.»ztma»). Demilrian juga riwayat

lainnya.sebelumnyatelahdikemukakandisanadenganredaksi,Jifls!

¥r}.fi?,Irie(Lock,atoumakanan,atouminunanD.

AI Kamani berkata, `CRedaksi, ;l,EJ; 3i ilri SJ ;1`!, (de7Igr#
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membawa bejana berisi makanan atau bejana) alha:1aln hera;gu:an hari

periwayat, apakah dia mengatakan i\if fe9 (berisz. maha#a») atau hanya

mengatakan fu`! (ber/.a!7®a) saja tanpa menyebutkan isinya. Redcksi,   Ji
-cT"|j  (af¢w  mz.##ma#)  boleh dibaca dengan harakat dflammafa  dan

boleh dengan harakat hasr¢A."

\idffe  uMaka  ucapkan  salon  kepeda;nyao. Derham rivayat

Qutaibchdi:ebutlrantambahan,lrfei¢ij\±::lsi;p`i,¢(n4¢ha/.i.hadl.¢
datang      kapadanou,      mcka      bacakanlah      salarn      kepadanydy.
Pembahasarmya telah dipaparkan pada bah tersebut. Yang dinaksud
di sini adalah redaksi, isA:Jl I--izT3 ir q:j6 (Ifaha hacaha#haA sa/¢m

kepc!dr#);cz darz. 7t¢ha##j;a). Selain itu, telch. dikemukckan juga hadits
Aisyah yang di dalamnya disebutkan, `rjaJ :rllllf ,`==;! tiJii; .ei ^al :i;i3

(Dan Allah merneriutchkannya untwk menyarapaikan berita  gembira
kepadanya   temang   sebuah   rumah   din   rrmtiaraD.  Pen:5chsarnya.
tentang yang dinaksud dengan mutiara telah dikemukakan di  sana,
dan kesesuaiann)ra dengan juduhaya dari segi pcrmbacaan satan yang
bermalma menyanxpaikan salam kapadanya.

]Erfu[jffA, hadits Abu Htiralralb g31..i?, tJ3|+i :&1 J\± (4/had

berft:rTrran,  "Aku  telch  menyediakan  unrfuk  para  hanba-Ku.")  Ir\i
termasuk hadits qudsi.  Penisbatan kata t£±lL+i, kepada Allah adalah

penishatan  penghomatan.  Penjelasannya  tctah  dikemukckan  pada
pembahasan tentang tafsir surah As-Sajdah, dan redcksi haditsnya di
sana lebih len8kap daripada di sini.

IKede7¢p¢«,  hadits  Ibnu  Abbas  mengenai  shalat  tahajjud  di
malam  hari.  Hadits  ini  telch  dikemukckan juga  dalan  bab  fiman
AI:Lch, ';SI±\± ';jfu) ?(i.:J\ ';js (Menciptakan langit dan buni dengan

Aa4/.  Imam Bulthari mengemukakannya dari jalur lainnya, dari Ibnu
Juraij. Yang dinaksud di sini adalah redaksi, 8aj°l ::+J'ji3 (da# #rm¢#-
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M« be#ar). Telah dikermikakan bthwa yang dinaksud dengan a/ Aagg
adalch yang lazin lagi tetap.

iFeseAvbjla»,   hadits   Aisyah  mengenal  berita   dusta.   ham
Bukhari   riiengemukakan   sebagian   darinya.   haam   Bulchari   telah
mengemukakan juga sebagian dari hadits ini.dengan sa»ad ini di enan
tempat,    di   antaranya   adalah   pada   pembahasan   tentang   jihad,

pembahasan tentang kesaksian, dan pembahasan tentang tafsir. Pada
pembahasan tentang kesaksiin dan dalan pembahasan tentang tafsir
surah An-Nun, dia mengemukakannya secara len8kap. Penjelasannya

juga telah dipaparkan di sana. Yang dimaksud di sini adalah redaksi,
ji£ G.i d;lli a J3i3 66' ir3 3£ ai 6i *i t:£ 6 ai3 (Demz. j4//aft afu
tidak mengira bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan wakyu yang
dz.bacaha#  me»gen¢z.  febebusanfu).  Kesesuaiannya dengan judulnya
cukupjelasdariredaksi,alij£3(4//aAmembz.car¢fa»).

iKcsep«fuA, hndits Abu Hurairah,  bi g+=> S13f li! :j'fa' &1 'J;i£

\ij==±siSSS:g5'st'-i:;±',J==±(Allahberferman,"B'ilahamba-Ku

hendak   nelckulcan   perbuatan   burak,    maka   janganlah   halian
mencatatnya   sehingga   dia   melakukannya. ')   Penjelasannya.   telah
dipaparkan  pada  pembahasan  tentang  kelembutan  hati  dlan  bab
barangsiapa yang hendak melalnlkan kebaikan atau keburukan. Hadits
ini juga  termasuk  hadits-hadits  qudsi,  demikian juga  empat  hadits
setelahnya. Kesesuaiannya dengan judul babnya cukup j elas.

L+p; I;\r--i  (Jz.fag  dz.a  me/afuha»»}Jcz).  Dalam  riwayat  AI

Kasymihanidicantumkandenganredaksi,3¢.

Redaksi di bagian akhinya, 3J:\g3;-I. J'! (Az.#gg¢ fz//."A raJzfs).

Dalani  riwayat  Abu  Dzar  dari  As-Sarakhsi  disebutrkan  tambahan
redaksi, ,+i--3> (/zZ7af). Kata ini dicantumkan oleh semua periwayat di

akhir  hadits  Ibnu  Abbas  yang  terdapat  pada  pembahasan  tentang
kelembutan   hati.   Orang   yang   mengatakan   bahwa   tekad   untuk
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melakukan kemaksiatan tidak dicatat sebagai suatu keburukan kecuali
sanpai melakukannya walaupun baru permulaan, dia berdalil dengan
inti pengertian dari redaksi, \€-J2;;i u-# \[[[[ij=ZJ€ % (Maha /.a!#gcz»/aA

kalian   mencatatnya   sehingga   dia  melakukannydy   darL  pengend:an
syarat dari redaksi, I...tl:* iJ` 6jg6 \3i¢ li¢ (Bz./adia melakukannya

maka  catatlah  baginya  dengan yang  sepertinydy. Pen:]ctasan seeara.

ganblang tentang hal ini telal dipaparkan di sana.

jKesebeJus, hadits Abu Hurairah mengenai rahin,  bi C;--ip} 'Yi

giv) °;:; :]jS (Tidckkch engkou rela bahoa Aku me:iryambungkan
sz.¢pa }J¢ng z»enyand""g7#zf). Di dalamnyajuga dischutkan,  b: j{i : U'6
'+')  (Rahim  berkata,  "Tentu,  wahi  Tuhanket:i) Pel\:±ctasarm::ya telch

dipaparkan di awal pemhahasan tentang adch.-

An-NaRTawi berkata, "Rahin yang disanbung dan rahin yang
diputus sebenamya hanyalah secara makna, tidak ada perkataan yang
menerapkannya. Karena kctEerabatan menang disatukan dengan rahiin
sdigga saling bchtrfuungam  fadi, maksudnya adalah menunjukkin
besamya   pdsan   ini   dan   menjelaskan   kcutamaan   orang   yang
menyanbungnya serta dosa orang yaEig menutrskan silatmalim."

Yang  lain  bckata,`- Eolch jugr  diartikan  sesuai  zhahimya,
karena    pdealisasian    malma    tidck    terhalangi    jika    memang
menun8kinkan."

iKed#¢ beJus, hadits Zaid bin Khalid AI Juhani. Di dalamnya
disebutkan  penggalan  dari  hadits  yang  telah  dikemukckan  secara
len8kap    di    akhir   pembalasan    tentang    shalat    istisqa`    beserta

pchjelasarmya.
'ji:)+iie^drlj:.i:F'fi(KetikaturunhlyankepadaNabi

£L4W).  Maksudnya,  tunm hujan  karena  doa beliau,  atau  dinisbatkan
kapada beliau, karena orang lain mengikuti beliau. Kalimat 7#¢fti¢rflf
as-sa"aa ` dan amffearaf as-sama¢ ` artinya sama (1angit menurunkan

774 - FATHUL BAARI



hujan).   Ada  juga   yang   mengatakan,   bahwa   "czffoa7i¢f   berkenaan
dengan  rahmat,  sedangkan  clmf%araf  berkenaan  dengan  adzab.  Ada

pula yang mengatakan bahwa mczffea!raf adalch /azz.in @erdiri sendiri),
sedan8kan amffearczf adalah "wfcz '¢ddz. (memerlukan obj ek).

iKed.g¢ beJ¢s, hadits Abu Hurairah, dLjj, t£}=> .i+i `;! (Bz.Ja

hdmba-Ku  mencintai  perjumpaan  dengan-Kuly. TLeteFTangarlrrya, tctth
dipaparkan   secara   ganblang   dalan   bab   siapa   yang   mencintai

peljunpaan dengan Allah pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Setelch mengemukakan hadits-hadits- yang men9khususkan itu
dengan  waktu  meninggalnya Nabi -SAW,  Ibnu  Abdil  Barr berkata,
"4tsa!r-atsar ini menunjukkan bahwa ketilra datangnya kematian dan

menyaksikan apa yang ada di sana, mcka rfulch saat taubat tidak lagi
diterima jika sebelurmya dia tidak bertanbat."

jKee"pr beJ¢s, hadits Abu Hulrairah, +; g}:i :i :I:f. bi (Aha

sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku). Hndits hi teidn
dikemukakan di  awal pembahasan tentang tauhid dalam bab  ``A11ah
Memperingatkan akan Diri (siksa)-Nya" dan riwayat Abu Shalih, dari
Abu Hurairah yang diawali dengan redaksL &1 ]ji£ (4//aA begivrm&#)

dan dengan tambahan, d;:J`3 ti! iif ui3 (I)an 4faf bersamany8 bz./a dz.a

me#gz.»grf-K%).  Penjelasarmya telah  dipapackan  secara  gamblang  di
Sana.

IKeJf.7»¢ be/¢s, hadits Abu Hurairah mengenai kisah orang yang
menyunih    anak-anaknya   agar   membakar   jasadrya   setelali    dia
meninggal. Penjelasannya telali dipaparkan pada pembahasan tentang
kelembutan hati. Selain itu, telah dikemukakan juga pada pembahasan
tentang bani Israil, lalu nanti akan dikemukakan lagi di akhir bab ini.

Redaksi dalanjalur periwayatan ini,  lil :fr I;:i :+aii£ ]' :)i3 J6
'o)i;i 'cJ6 (Seorang lelaki yang tidak berbuat kebajikan sana sekali

berhata,  [bchwa]  btla dia meninggal rna:ka bakarlch Oasad] nyaD. hi
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adalah  redakei  perigalihan  (dari  orang  per[ana  ke  orang  ketiga),  '
karena redaksi yang tidck mengandung pengalihan adalah, bahwa dia
rmengatal£;an,i,)i:+i`:=1ri>`.,(Apabilaakumeninggal,makabaharlah

Oasad]hi'.
'±+3\a':;±l `dr` 'S¢| (Lalu Allah memerintahkan taut agar

me»gAz.mpw#).   Dalam   riwayat   AI   Mustamli'  dan   AI   Kusynrihahi
dicantumkandenganredaksi,€}£3(Mafaa/a#fp"»me»gAz.mp#»).

]Kccnai» 4e7us, I.i3 +`;i :'j\..i I.Li;rj3- L3i +I...i>i il..i> a!

(Sesungguhnya  seorang  hamba  berbuat  suatu  dosa  inalan:g£:zhi
beliau berkata,  ""e/afatfaa» sz.af„ dasa "-). Demihian redaksi yang
diungkapkan dengan keraguan ini berulang dalam hadits ini dari jalur

periwayatan ira. Sernentara dalam riwayat Hammad bin Salanaah tidck
denkian den redaksi berasal dari Nabi SAW sehagainana yang beliau
ceritakan dari Tuhamya, l.lei .i.i> i+`;i (Seora»g Aamha me/aA„ha»

s«af" dasa). Dcmikian juga redaksi pada bagian lairmya.

++ i;l£3 (D" mcmbcrz.ha# Aqfope!an farena#ys). Maksudnya,
men8hukum pelakunya.  Dalam riwayat Hanrmad disebutkan dengan
redaksi, `+€.jJk iil£J (Zle« me»gA"ha.in hanema dasa).

^dr}'*\iG':=±=.ti(Kemndiantinggalselamayangdikehendaki

4//aA). Maksudnya, selana walrfu tertentu. Bagian ini tidak tercantum
dalam riwayat Hammed.

\i '+\:Zf .Li (Kemndian dia melakuhan dosa lagt). Dalarn

riwayat Hanmad dicanfumkan dengan redaksi, '`+`®3£6 SL; ?' (Kemndz.a#

dia kembali melakukan dosdy.

€±:pe,':=;:fe(Akutelahmengampunihamba-Kuly.Dalalr\rivayat

Hammad disebutkan, eLJ` tJ:;; :Lfi t=} t; :J;E! (Berbwaf/aA semazfmae

karena sesungguhnya Aha telch mengamp:unin"D.
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Ibnu Baththal berkata, `Hedits ini menunjukkan bahwa orang

yang terus menerus melakukan kemaksiatan berada dalan kehendak
AIlah,  jika  Allah  berkehendak  maka  Dia. menyiksanya,   dan  bila
berkehendak maka Dia mengampuninya.  Karena dominasi  kebaikan

yang  dimilikinya,  yaitu keyakinan baliwa dia memiliki  Tuhan  Sang
Maha   Pencipta   yang   dapat   menyiksanya   dan   mengampuninya.
Permohonan  ampunannya  menunjukkan  keyakinannya  itu.  hi juga
ditunjukkan oleh hadits,  €r.EE? iiEi i::+ 'V3 a,6i ;::i as 3ra°t ;G *

+iS`  ¢Barangsiapa  melak.den  kebaikan  maka  dia  memperoleh
sepuluh  ka:It  lipatnya.  dan  tidak  ada  kebdrkan  yang  lebth  besar
drrz.pada  fa«Af.®.  Jika  `ada  yang  mengatakan,  bahwa  permohonan
ampurmya   kapada  -Tuhannya  adalah  tanbat   darinya,   maka  kani
katckan,  bahwa  isti8hfar  tidalE  lebih  banyck  daripada  permohonan
ampun.  Kadang  onang  yang  terus  menerus  melakukan  dosa  juga
melckckannya, dan di dalan hadits tidak ada menunjukkan bahwa hal
itu  bertaubat  dengan  memohon  anpunan  dari-Nya.  Sebab  batasan
taubat    adalah    kembali    dafi    dosa   dan   bertekad   untck    tidak
mengulanginya  serta  melapastan  diri  darinya,  sedan9kan  isti9hfar
®ermohonan ampun) tidak mapunyai pengertian seperti itu."

Yang lain berkata,  "Syarat taubat ada tiga, yaitu:  (a) belapas
diri dari perbuatan dosa tersebut, ®) menyesal, dan (c) bertckad untuk
tidak mengulang.  Kcmbali darn perbuatan dosa tidak mencerminkan
makna penyesalan tapi lebih dckat kepada makna berlapas diri."

Sebagian   orang  `berkata,   "Dalan  bertaubat   cukup   dengan
merealisasikan    penyesalan    atas    kejadiarmya.    Karena    hal    ini
melazimkan berlapas diri darinya dan tekad untuk tidak mengulang.
Jadi, kedunnya muncul dari penyesalan dan bukan merupakan pokok,
karenaitulahdisebutkandalansebuahhadits,:All-:j'J'i:LJII(Pen);era/&#

ad¢/a!ft fohaf)." hi adalah hadits *aso# dari hadits Ibnu Mas'ud yang
diriwayatkan  oleh  Ibnu  Mdyah  dan  dirsft¢Az.A-kan  oleh  AI  Hakim.
Hadits ini .diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dari hadits Anas dan
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dia  menilianya  sAaAz.A.   Pembahasan  tentang  ini  telal  dipaparkan
dalam bab `Taubat" di awal pembahasan tentang doa.

AI  Qurthubi  dalan  kitab  [4/  A/«„z.in  berkata,  "Hadits  ini
menunjukkan   besamya   manfaat   memohon   anipun   dan   besamya
anugeral    Allah    serta    keluasan    rahmat-Nya,    kelembutan    dan
kemuliaan-Nya.  Tetapi  mernohon  ampun  di  sini  adalah  memohon

yang maknanya benar-benar meresap  di  dalam hati,  disertal  dengan
ucapan lisan agar menguraikan ikatan kesinambungan (dalam berbuat

:°£a}rid:kuma:¥ok):h::yts:al+T3~¥8ifmFjpfebea#_rb:z±frt#::
adalch    setiap    orrang   yang   terfunch   yang   bertobof).    Art:i]nya,
berulangnya  dosa  den taubat.  Jadi,  setiap  kali  tedyedi  dosa kembali
kapada taubat,  bukannya orang yang mengatakan,  `dsfagfr/;rzf/Jach ',
dengan lisarmya sementara hatinya tetap dalam kemcksiatan.` Istighfar
orang saperti ini mcmerlukan isti9hfar lainnya."

Saya Qbnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan oleh riwayat yang
dinukil  oleh  mnu  Abi  Ad-Dunya  dad  hadits  Ibnu  Abbas  secara
mdy ',   g--=i± ;e+i 3i3 +11 ir 3jia:ji3 ¢3' '+; 'v :+r +.fat de L5tll

*},¥S±..it(Orangya;gbertaubatdaridosabagaik;norangyang
tidak berdosa,  sedangkan  orang  yang  memohon  anpun  dart  dosa
nanun  masih  tetap  melakukannya  edalch  bagatkan  orang  yang
mengolok-olok Twhannydy.

Yang benar, bahwa redaksi Jji=Lj.tJ (seda!7fgha« ora[»g );¢#g

mcmoAon anpzf„) dan seterusnya hingga alchir adalah mcz.tar"/ Bagian
awalnya diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Ath-Thabarani dari
haditslbnumas'uddanlsa#nd-nyaAasa#.Hadits+I;iijc¢::)+fj\;±

¢sebalk-balk  kdian  adalch  setiap  yang  telfi:inch  yang  bertobatD
disebutkannya dalam kitab Mus»ad i4/ Fz+t7aas deri Ali.

'  AI Qurthubi berkata, `Kembali itu adalch kembali kapada dosa

sekalipun   lebih   bunk   daripada   permulaarmya,   karena   hal   ini
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mencampur  dosa  yang  membatalkan  taubat,  tapi  kembali  kapada
taubat   yang   lebih   baik   daripada   permulaannya.   Sebab   hal   itu
melazimkan permohonan dari Dzat yang Maha Mulia dan memaksa
dalam  meminta kapada-Nya  serta mengakui  bahwa  tidck  ada yang
dapat mengampuni dosa selain-Nya."

An-Nawawi    berkata,    "Hadits    ini    menunjukkan    bahwa
walanpun  dosa itu berulang hingga ratusan bahkan ribuan kali  atau
lebih, dan setiap kali melakukan dosa lalu bertaubat, taubatnya tetap
diterima,  atan  bertaubat  atas  semua  dosanya  dengan  sekali  taubat
maka tobatnya sah. Malma {=;i a :}i>! (berhaaf/aA seszlham") adalah

selama    engkau    bndosa    lalu    en8kan    bertaubat    maka    Aku
menganpuninu."

Dalan  kitab 4/ 4dzfaEzr dia menysbutkan,  dari  Ar-Rabi'  bin
Khaitsam, dia berkata, "Jangaplal en8kan berdoa dengan un9kapan,
*\. '+ft)®u) ':#j} (Aku memohon ampun kapeda Allah dan bertoubat
kepadapytz)  lalu  menjadi  dosa  dan  kebohongan  jika  engkau  tidak
melakukannya, akan tetapi ucapkanlah, ;j> .+rjrj d :j:I ;{1}{ (ya i4/haA

anpunilah aku dan terimalah toubathiD."

An-Nawawi berkata, `Th baik."

Tidakdisukainyabacaan&1Jji£---:.idanpenyebutamyasebagai

kebohongan, tidak disetujul olenya, karena makna al ;j=.i adalah aku

memohon ampunan-Nya, dan itu bukan kchchongan. Lalu dia berkata,
"Sebagai bantahan adalah hadits Ibnu Mas'ud dengan redaksi,  'JLj Ji

ag 3 .rf 66 b!3 ajtj,¢ b3£ {p`! +jii3 ij@.I :+i.I 3£ 3! 4'! q tf,jJ.i &i ;jifri

t}i:}^  QBarangsiapa .mengueapkan,  ``Astaghfi"IIachal  ladrti  laa
ilaaha illac hawal hayyul qayyu:urn wa atunbu ilalhi  [Alou memohon
ampun kepnda Allah Yang Mcha tidck ado Tuhan selain Dia, Yang
Maha Hidup dan terms menerus nengu:rusi mckhlukNya] , mcka dosa~
dosanya   diampuni   waloupun   dia   peTnah   melarikan   diri   dari
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pe7.femp«rB»).   Hadits   ini   dinwayatkan  _oleh  Abu  Daud  dan  At-
Tirmidzi, serta dinilai sA&Az.A olch AI Hakin."

Saya q]nu Hajar) katakan, ini terdapat pada redcksi,  al :j=..i
'?fi`S:fii\'S.¥\.,i+.,'¥€fi\(AstaghfiTullaahalladziilaailaahaillap

huwal  hayyul  qayyu:un  [Aku  memohon. amprn  kapach  Allah  Yang
Maha  tidak  ado  Twhan  selain  Dia,  Yqng  Mcha  Hid:xp--day  terus
meneras mengurusi mchhluk-Nyq]), sedansf a;an nicks:i, S\..'+fir) (wa

atunbu ilalhi [dan alou batoubat kqrada-NyaJ), ±rfu:giv yam:8 dianggxp
oleh Ar-Rali'  sebagai kebchongan.  Menang been jika diucapkan
nanun tanpa melaln]kan tanebat saper[ yang di_ucadran. Berdalil untuk
. menyap]ralnya dengan hadits Ihau Mas'nd-perlu ditinjan lebih jath,
karena boleh jadi maksudnya adalal apalfla di_a mengueapkannya dan
melakukan   syzErat-syarat  tainat.   MriB9]in  jtiga  mcksnd  Ar-Rabi'
adalah    penggaftyungan    kedLp    redalksi   . terschut,    buFan    hanya
men8khosu`skanal;j=ai,jikadenrikianmckapendapanyabenar.

Saya mdihat dalan kite -j" Jutaftyprfe Ear)ra As-Subki AI
Kapir,  "4J Zgf).giv/car adalal mrmchm anpran dengr lisan atau
dengan hati atau dengan keduanya. Yang pertama bcrmanfaat karma
lebih  baik  daripada   dram,   dan  juga  karma  dianggap  tcrmasuk
perkataan yang bck. Yang kedra sangrt bermanfaat, dan yang ketiga
lebih    mendalam    daripada   kedunya,    nanun   kedmya   tidck
men8hapuskan  -dosa   hingga   adanys   tarfeat.   Kama   orang  yang
bermaksiat din terus menenis memchon dyun tidck bed cia telal
bertaubat dari itu."

Dia berkata, "Apa yang telah saya sebedran tadi, balvia makna
isfgfo/q[r  adalch  selain  malma  tathat  bedasariran  inti  redaksinya.
Namun menurut dngaan sebagian besar orang, makna al 3ji=-.i adalah

tanbaL sehingga orang yang meyalrininya demikian bcmrti jelas yang
dia :A.maksudkan  adalah  taubat.  Schagian  ulama mengatakan,  bahwa
taubat  tidak  sempuma keeuali  dengan istichfar berdasalkan  fiman
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Allah dalam surah Huud ayat 3, ;=}`! `:)++£ +: ;i:rj 13:¢i::^i} 9ij (Dan

hendaklah  karm  meminta  ampun  kepada  Tuhanmu  dan  bertaubat
*epadr-Ivya).Namunyangmasyhurbahwaitutidakdisyaratkan."

Kef«/.«A  be/¢i, hadits Abu Sa'id mengenai kisah orang yang
menyul   anak-anaknya   agar , membakar   jasadnya   setelah   dia
meninggal. Hadits ini telah disinggung pada hadits kelima belas.

-pe± 6\J :;;+ 3`L 'CjL :;=+ ;A.+3 :;i iji (BaAw dz.a

menyebutkan  seorang  pria  dart  umat  terdchulu  -ton  dari  unat
sebe/%m ha/z.a»-). Keragtian dalam redaksi ini berasal dari periwayat.
Dalam riwayat AI AshiH disebutkan dengan redaksi, }€i:-i (sebe/win

mereha). Pada pembahasan tentang kelembutan hati telah disinggung
hadits  yang  berasal  dari  Musa  bin  lsmall  dari _Mu'tanir  dengan
redaksi,

'Lir'iJS.;i.;±'>^±)'3S(Diamenyebutseorangpriadari

terdahulu sebelum halian) taapaL adz, ken*guan.

iJ}r 'J`±  (Dz.a  meHgrfaha#  safw  hafa).  Maksudnya,  Allah

memberikan   hata   kapadanys   Dalam   riwayat   Musa   .disebutkan
dengar\Tedcksi,\':+|'j:)'q\i^al\'®Sst(Allahmemberihanhartadananak

kapadanydy.

9°+11 ':=± !i `til (Itpe ayah yang bagaimana aku ini bagi

ke/I.a[#?)  Abu  AI  Baqa`  berkata,  "Dengan  harakat /a[j¢a[fl  pada  gi

sebagai kfrabar dari tJ, dan boleh didahulukan karena berfungsi

sebagai pertanyaan. Boleh

j awaban mereka adalah,

uga dibaca dengan harakat d7!ammaA, dan

;j> (SebaI.k-bei* ¢ycl¢). Yang lebih baik

adalah dengan harckat /afAafr, dengan perkiaraan pi :£> '1=± (e«gha«

ado/aA    sebaz.A-baiz.A   a[}J¢A)    sehingga   jawabannya    sesual    dengan

pertanyaan.   Namun  boleh  juga  dengan  harkat  dAammafr   dengan
pckiapan][\+i':js{=fil(engkouadalahsebalk-baikayaho."
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-                 *                  &                        -.

o:;±±.+i.fie:±±.*:#S;ses:ngguhnyadiatida;mirpen).

Sebelumnya  telch  dikemukckan  redaksi  yang  timbul  dari  keraguan

periwayat ini, yaitu.apakah dengan hunrf rtz ` ataukah dengan huruf zaz.
pada riwayat Abu Zaid AI Marwazi yang mengikuti AI Qadhi lyadh.
Saya mendapatinya di  sini dalam riwayat kami dari Abu Dzar; dari

para gurmya.
-:,3SLrd'Jrd°fi-i,fuuMaharendrenukhamlchaku-

¢faw dz.a me7Igrjdr#, /#maffa#Ja* crfu+). Dalan riwayat Musa juga
disebutkan saperti itu, nanun dia menyebutkannya dengan redcksi,  )i

i,3*ri'J^i  (Atou  dia  berhata,  "Maha  lu:matkanlch  aku.')
Keraguannya, apakah dia mengucapkannya dengan huruf ga/ ataukal
dengan fa/

AI  Khaththabi  berkata,  `Dalam  riwayat  laimya  disch`rfuan
denganredaksi,j,j£;--J6.Ma)manyphancurkanlchakudengankikir

(alatpertukangan)."

Adapungi;jz;L`berasaldariakarkataas-saAgq(menumbck),

lalu huruf ga/-nya diganti dengan bumf fa/, saperti halnya kata as-
sa#ak (men8hamburkan atau menerban9kan).

'O\i:a `S g± ':=ke\± (Lalu ak\L menceritakan hal its kepada Abu

I/tsma!#).   Yang  mengatakan  ini  adalch  Sulaiman  At-Tamini.  AI
Karmani tidak mengetahui ini sehingga menyatakan bahwa itu adalah
Qatadah. Abu Utsman ini adalah An-Nahdi.

'®\Lii .cr± {li tlg= (AkiL mendengar hal ini dari Salmon).

Salman  ini   adalah  AI  Farisi,   dan  Abu  Utsman  dikenal  dengan
meriwayatkan  darinya.  AI  Mizzi  meluputkan  penyebutan  hadits  ini
dari   Musnad   Salman   dalam   kitab   44/   j4£fara/   Hadits   ini   telah
dikemukakan juga  pada  pembahasan  tentang  kelembutan hati,  dan
sayatelahmenyringgungsifatfdefrrz/.-nyaAIIsmailiuntukhaditsini.
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°j:i.i ..'dir) +)*a± ckb .. i i rSX>  QMusa menceritakan kepada

kami,  Mu'tamir menceritakan kepada kant,  dan  dia berhata,  "Dia
fi.dak men)JI."pa". ') Dia juga telch mengemukakannya secara lengkap

pnda penbahasan tentang kelembutan hati dari Musa tersebut, yaitu
lbnu    Isma'il    At-Tabudzaki.    Di    akhir    riwayatnya    dia    juga
mengemukakan hadits Salmon saperti itu.

•iij?S'Jir)usementaraKhalifehmengataha;kapadahaD.D+a

adalch Ibnu Khayyath. Kata +, (kyadrha) tidak dicantumkan dalam

riwayat mayoritas.
•j;:i.* ..':,9S± cks (Mu'tanir menceritakan 7xpada kani,  "Dia

fz.da!k men)/I.mepa#. ') Maksudnya, hadits tersebut secara lengkap hanya
saj;diamenyebutkannyadenganredaksi,:;±{£*',denganhurufz¢z..

®rfL|.°*'-ti>ie'r;i(yangditrfeirkanolehQatadchdengan,lan

);¢ddrkfaz.r /fz.dr4 menyz.rmp¢#/}. Tanbahan ini terdapat dalam riwayat
Khalifch  dan  tidck  terdapat  dalam  riwayat  Musa  bin  lsmall  dan
Abdullah  bin  Abi  AI  Aswad.  AI  Ismaili  menukilnya  dari  riwayat
Ubaidullah bin Mu'adz AI Anbal, dari Mu'tamir, dan di dalamnya dia
menyebutkan  penafisran  Qatadah  ini.  Demikian  juga  yang  dinukil
oleh Abu Nu'aim di dalan kitab .4J Musto#rfl/. dari riwayat Ishaq bin
Ibrchim    Asy-Syahidi    dari    Mu'tanir.    Saya   telch   meniaparkan
keterangan tentang perbedaan redaksi-redaksi para penukil hadits ini
dengan  redaksi  tersebut  pada  pembchasan  tentang  kelembutan  hati
sehingga tidak perlu lact dipaparkan di sini.

36. Perkataan Allah pada Hari Kiamat bersama Para Nabi dan
yang Lain

a, i; 6#, :=pi :'J6 # a, ,g£; 4i :i+ :]6 }:>i if
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ir;i c9+i i: :'ri cJrfe *90, ii; 'e6~
og~ # :;ao, j±oji #i fr: .'o±.J5 .@'s>

13!
EJ

®,

4J3
®

•# ri3 rfe
j 'Jis~ # ira.,

j=aiij*;g;cpij;fa9ft,#:L#`ja;.:0¢dap,i,4j;>,,..,_,

•+3 3fa

7509.  Dari  Humaid,  dia berkata:  Ahai mendengar Anas  RA
berkata:  Aku mendengar Nchi  SAW bersalrda,  "Pdrdr j7arz. Krdmaf
nanli,   diteTina  syafaa:thL   Mcha  aku  berkata,  `Wchal  Tuhanku,
masuldcanlah  orang  yang  di  dalam  hatinya  terdapat  (keimanan)
seberat tryi sawi ke dalam surga' . -Inha mercka mos.Lk, kermLdian aku
berkata, ` Masukhanlch orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit
ifez.ur»apJ fe ddham S«7'gzz'." Maka Anas bedkata, ``Seakan-akan aku
melihat jari-jemari Rasulullah SAW."

j! Si; t3#.I jLf ;, Lif L==i :'j6 *tfjedi lie *: # L>_,,,,

i±:+:rjL;'atj£'!'tj¢l*,6;t#S;3.qu,C*:rf
u' '0;8 l€;t=j .cifll jag :tflj .g;i i Ji I;g .£\2ill
ti:+*'j3i:.£gijL:i:,ci;a,d:.#13j;ifj}3
'J±tJ ;#.i I;i * cij'i>! .$3i .:3= ci u: :1£ .£rfui

t+39j;^&1j:pli=:€`S+;`jL=.Jail:±}I,c~:,Jig;ar+iLj;

i;I `o}-#i tub+; of +€±::; Lai €t; 3£t#.I i}; 'ois~
`*,i;!;.riiS,3`¢,tJ,:IJ*.a3:Jj!a,a,

;i :J6
I,

:'o}'#
:r<J'J .¢' tJ' :]* .i±,1;; 'o}-# .t+,, J# i€g

+i:fe #'3 c¢' 'i=j :]# {ji; '0# .}i igiv Lgg .ci;i{;
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LS'3 tq' 'l=J' :]# tul; 'e}~£6 .:a++3 }i t3; Lf¢ .uLir,'J,glfJ€j .a, Li :Jj€j `t,;I-£j .#J # a, jfa *i+; i±;i£

.'d-yi a+;:;zJ,EJ€ i 1+; :ilii :I;1= ¢;ji;3 J, ;;3S t±:i j£

ciLiJ EJl tli;: 1: :]# .l'hall al' *i3 *\=:ji ±+± :il>€j

•rfi #i ti+; t' :]±€j .a:i£;£ ±i3 ck± jL3 tdi' ±i:i; if~j
•,®LJ:i ::-;:;=± J\==, ,]5 g; Jlr :; la, i+`j ;,)iJ„ :I:,:;

®                    ®,                        ,         ,

ciis\= Lj ±i fr: ¢,Tlyi;i;i €i± :iiifj ;;i L£ .if8 :±£j9€j
`,
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7510.  Dari  Ma'bad bin  Hilal  AI  Anazi,  dia bedrata:  Kami,
orang-orang dari penduduk Bashrah, bedEumpul, lalu perri menenul
Anas bin  Malik.  Turut pula bcrsama kami  Tsabit  AI  Bunani  pergi
menemuinya untuk menanyalran kapadanya mengenal hadits  Syafaat
untuk   kami.   Tcmyata  Anas   sedang  berada   di   istananya.   Kani
mendapatinya  sedang  melaksanakan  shalat  Dhwha,  kemudian  kami
meminta izin, lalu dia pun menSzinkan kani, scmentan dia duduk di
atas hamparannya. Lalu kani bedsata kqpeda Tschit, "Jangan engkau
tanyakan  kepedanya  sesuatu  yang mendahului  ®chanyaan  tentang)
hadits  Syafant!"  Maka  dia  (Tsabit)  bckata,  "Wahal  Abu  Hamzah,
mereka itu  saudara-saudaranu dari penduduk Bashah yang  datang
untuk  bertanya  kapadanu  mengenai  hadits  Syafart."  Dia  (Anas)
berkata,   `Muhammad   SAW   mencedtakan   kapada   kami,   beliau
®er:satoitoda.   `Pade    Hari    Kiamat    kelck,    manusia    beTgelombang,
sebagaian   mereka   pada   sebagian   lalnnya.   Kemndian   mereka
mendatangi  Aden  lch  berhala,  ``Mintakanlch  ayof;act  utuk  kani
kepada Tuhan kami". Maha dia mdyowab,  "Aku tidck bewhak unrfuck
ifu. Akan tetapi datangilah Ibrahim, sebal> dia adalch Khalilurrahman
(Kekasih  Yang  Maha  Perrlurch)".  Maka  mereka  pun  mendatangi
Ibrahim.  Ialu dia berkata,  "ALku tidak bar:hck untuk itu.  Akan tetapi
tenallch  Musa,  sebab  dia  adalch  Kalimullch  lyang  diajak bicara
langsung oleh Allah) ". Maka mereka pun mendatangi Musa, lalu din
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berhata,  ``Alcu  tidck  berhak  untuk  itw.  Akan  tetapi  datangilah  Isa,
sebab dia adeLhah rwh dart Allah dan kalimat-Nyc[" . Maka mereha pun
mendatangi Isa, laha dia pun berhata,  "A:ha tidak berhak untuk itu.
Akan tctapi datcngilah Muhammad SAV". Maka mereka pun datang
kepadaku,  maha  aku  berkata,   "Aku  berhak  untwk  itu".  Lalu  aku
meminta izin kepada Tuhanku, dan Dia mengilhaniha dengan plyian-

plyian yang dengamya chi memlyi-Nya, na:mum sckarang tidak ada
di  dalam  memoriku.  Setelah  tw  alou  bersimpuh  sujud  kapada-Nya.
Lalu  Dia  berhata,   "Wahai  Muhammad.  anghatlch  kepalanu  dan
ucapkanlch, pasti kanu akan didengar, mohonlch, pasti kanu akan
diberi  dan  rrintalch  syofaat,  pasti  diterima".  Mcka  akii  berkata,
"Wahai    -Tuhanku,     unilatku,     umatku''.     Maha     Dia     berkata,
``Berangkatlch,  lalu  kelunrkaulah  orang  yang  di  dalan  hatinya

terdapat keimanan seberat tryi sowi yang paling ringan". Maka aha
pun pengj dan melakukan inL  Kendiam aku kembali,  lalu memoyi-
Nya   dengan  poyian-pioyian  ifu.   selanjutrya   a:kyL  bersimpuh   slyud
kepach-Nya,    lalu    dikatakan,    "Wahai    Mwhanmad,    anghatlch
kepalamu  dan  ucapkanlah,  pasti  kanu  akan  didengar,  inohonlah,
pasti  ka:i'n:u  akan  diberi  dan  mintalch  syofiaat,  pasti  kamu  diberi
syqfaat".  Maha  aha  berkata,  "Wahal  Tuhanku,  umatku,  unatku''.
Maha Dia berkata,  "Berangkatlch, lalu keluarkanlch orang yang di
dalam hatinya terdapat keinanan seberat tryi sawi, lalu keluarkanlah
dia". Maka aku pun pergi dan melckuhan itu. Kerrndian alou kembali,
lalu memlyi-Nya dengan poyian-poyian itu. Kemudian aku bersimpuh
slyul  kepada-Nya,  lalu  dikatakan,  ``Wahal  Muhammad,  angkatlah
kapalamu  dan  ucapkanlah,  pasti  kanu  akan  didengar,  mohonlah,
pasti kanu akan diberi dan mintalah syofaat, pasti diterima'.. Maka
aha berhata,  "Wahai Tuhanku. umatku, umatku.I. Maka Dia berkata.
``Berangkatlah,   lalu  keluarkanlch  orang  yang  di   dalan  hatinya

terdapat keinanan yang lebth ringan lebih ringan dan lebih rimgan
lagi  dari  tryi sowi yang paling ringan,  laha keluarkanlah  dia dari
neraka" . Maha aku pun pergi dan melakukan itu' ."
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Setelah  kami  keluar  dari  tempat  Anas,  aku  berkata  kapada
sebatian sahabat kami, `Bagaimana kalau kita manpir ke tenpat AI
Hasan,  yang`  tinggal  di  nrmah  Abu  Khalifah,  1alu  kita  ceritakan
kapndanya apa yang telah diceritakan Anas bin Malik kapada kita?"
Kami kemudian mendatangnya, lantas menberi salam. Maka dia pun
menrizinkan kani. Lalu kami berkata kapadanya, "Wahal Abu Sa'id,
kami  datang kepadanu dari kedianan sandaranu, Anas bin Malik.
Kani  belum  pemah  melihat  saperti  apa  yang  telal  diceritakannya
kapada kami mengenai syafaat." Dia bckata, "I.anjutkan ceritamu!"
Maka  kami  pun  menceritakan  kapndanya  mengenal  hadits  tersebut
hingga  sanpai  kepada  bagian  ini.   I+alu  dia  bckata,  `Tmjutkan
cedtanu!" Kami bckata,  `Dia tidak menambal lad dari ini." "a
kemudian berkata, ` Sungguh dia telch `menceritakan kapadak`i saat dia
masih kuat ingatannya sqjck dua pulch taltm lalu. Aku tidak tabu,
apakah dia lupa atau tidak suka menychalbkan kalian mengandalkan."
Kanri behata,  "Walai  Abu  Sa'id,  cedtakanlah kapada kani!" rna
kemndian tertawa lantas bedrata, ."anusia itu diciptakan dengan sifat
suka tergesa-gesa~ Aku tidak ahan mencedha kenbali (mengtilang
bngian terschut) kecuali ingin aku mencedha kapada kalian, balwa
dia telah menccritakan kapadalni schagainana yang telal dia cchtckan
kapeda kalian ifu.

Setelal  itu  dia beckata,  "Kchandl.ad  afu  faemha/I.  «nftt* )^ang
lee:in;pat   kalinya,   lalu   men:fyi-Nya   demgc[rl   poyi-poyian   tersebut,
keminian  aklL bersimprh  su!jud  kapada-Nya.  Sctelch  itu  dikatakan,
`Wahai Mulrammnd, angkatlch kapalamu, ueapkanlch, rtiscaya ahem

didengar.  mohonlch,  pasti  ahan  diberi dan mirwhlch syofaat, pasti
diterima..  Maliea  aku berhato,  'Wahai  Tuhanku,  izinkanlch untukku
bagi  orang  yang  mengucapkan.  Iaa  ilaaha  illallaah'.  Maka  Dia
berfirrrlan,  `Demi kekuatan-Ku,  keaglmgan-Ku, Keangk]ha:in-Ku dan
kebesoran-Ku.  Su:r.ggu,h  ahan  ALku  kehaTkan  darinya  orang  yang
mdigrapham,laailaahaillallach'."
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7511.  Dari Abdullah, dia berkata:  Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya  ahli  surga  yang  teralchir  kali  masuk  surga  dan

tarakhir kali kel:uar  dari neraka  adalah  seorang 16laki yang keluar
dengan merangkak, lch Tuhannya berkata kepadanya,  `Masuklch ke
surga'. Maka dia berkata,  `Tulianha, surga telah penwh'. Lalu Allah
mengatakan  kepadrnya  tiga  kali,   dan  setiap   kali  itv  pula  dia
menjowab-Nya,     `Surga     telch     pen:wh'.     Lalu     Allah     berhata,
` Sesungguhnya baginu seperti dunia dan sepuluh kali lipatnya' ."

a :;i3 ±1£ a, j= a, 'J=; 'Jj :'Jj i;a- *: Gis J=
S! c51; it i} i;i :i:g {5ti}£ '£;3 i;; *' i:t, a=k; 3! lit
_,

*:LL i;; fi;3 ti6rf e S! cj±' it i} it=f fi;i tee ir i¢Lj e
•;+€ g* }'3 ;tsi iji£6 .ife3 ;fr5 ;ai .y! a;±' st

+'3 :,ri si33 .fe 'i=±± p :* i; j* ¢:¢ji3 ::+i:fyi 'jc
.33£*

7512.  Dari  Adi  bin  Hatim,  dia  berkata,  "Rasulullah  SAW
bersoitoda, `Tidak  ada  seorang pun  dari  kalian  kecuali  akan  diajak
bicara oleh Tuhannya, tidak ado penerjemah antara dia dengan-Nya.
Lalu  dia  menoleh  ke  sebelch  kanarmya,  maka  dia  tidak  melihat
kecunli  amal  yang  telch  dilahakannya.  Melihat  ke  sebelah  kirinya,
makel dia tidak melihat keouali a[pa yang telch diperbuatrya. Melihat
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ke hadapannya, maka dia tidck mdihat kecunlt nercka di hadapan
wdychnya.  Karena itu bertakwalah kalian walaxpun  hanya dengan
saparoh kurma' ."

AI A'masy berkata, `Dan Amr bin Murrah juga menceritakan
saperti  itu kepada kami  dari Khaltsanah,  dan dia menanibahkan di
dalanm::ys, ` "aloupun dengan halimat yang baik' ."

;i L€! :Jti; 3J#., * Ji ;Cr :]j i= a, ,g>J ?, # J=
^   j= i±J3iJ .±; j= ,-,;=il, i, :,;i *90, i};

6Lj
flLl;

`irtyiri i;fr:#3i;i`.g,!j>63dy.i3tg,;j£¢.
a-'L:cJiiife;+3#&iutp€jitjj;rfe.a±;I.lei

L=3 :+3 # &i jfa S#i ]j iJ: .stti, i;*€J t£:J€ :i}l}`
.`eJji;;; -,4j j!- „rf 3i 2" ij;is

7513.   Dari  Abdullch  RA,  dia  bedcata,   "Scorang  pendcta
Yahudi datang lalu berkata,  `Sesunggul]xpra Pada Hari Kianat nand,
Allah menjadikan senua langit di atas satu jari, semua bumi di atas
safu jari,' air dan tanah di atas satujari, dan semua makhluk di atas satu
jari.   Kenqudian   Allah   menggoncan8lran   mereka,   lalu   berfeman,
`Ak`ilah Sang Raja, Akulah Sang Raja'.  Sungguh aku melihat Nabi

SAW tqrtawa hingga tampak gigi-rigi gerahamnya karena talqjirb den
membenackan  perkataannya.  Kemudian  Nabi  SAW  bersabda,  `Da»
mereka   tidck   menghormati\   Allah   dengan   penghormatan   yang
semestinya-hing8a,frozm-Nya+merehapersekutuhan'."

a, ]*J ,1=+ ,lj:i :* i;, JL kJ `of :JJ= C,, 'o,;:i J;
_                                                                                                                              ,,                 i

ui *T] i€ +kf j,'ju: :]6' 9Lf3ali j ]ji; +3 # &i jL
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7514.   Dari   Shafivan   bin   Muhriz,   bahwa   seorang   lelaki
beftanya    kapada    Ibnu   Umar,    `.`Bagaimana   en8kau    mendengar
Rasulullah SAW mengatakan tentang befoicara secara rahasia?" Dia
berkata:   @eliau  bersal]dr),   ";Sfl/clfe  seortzng  dflr].  fu/I.a#   me7.dehaf
kepada  Twhannya  hingga  menempatkan  tabir-Nya  kepadanya,  laha
berferman,  `Apahah engkou taha demikian  dan demikian? '  Dia pun
menjawab,  'Ya'.  Allah  berfu.riun lagi,  `Engkou taha  d;enikian  den
derhikian? I  Dia mekya:wab,  `Ya'.  Dia mengahainya,  kemudian Allch
berferman, ` Sesungguhaya Ake: telah menutapinya atasrrm se:wthu di
dunia, dan hari ini Aha mengapuninya uTrfukmu' ."

Adam  berkata:  Syaiban menceritakan  kepada kani,  Qatadah
menceritakan kepada kami,  Shafivan menceritalcan kapada kani dan
Ibnu Umar, "Aku mendengar Nali SAW."

Keteranrm Hadits

(Bah perkataan AIlch pada Hart Kianat bersama para nabi
den  )ne«g  haz.»).  Pada  bab  ini  inam  Bulchari  mengemukakan  lima
halts,yaitu:

Pprf¢er¢ hadits Anas tentang sysfaat. Dia mengeniukakannya
dengan sangat rin8kas, kemudian dengan panjang. Penj elasarmya telah
dipaparkan  secara  ganlblang  pada  pembahasan  tentang  kelenibutan
hati.
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:=;i-i-9.1iLi6`+li!(PndqEHan.fa.amafrmnfz-,dz.ferz.rna

rya/z7affu).    Demikian   redaksi    yang   tercantum    dalam    riwayat
mayoritas,  yaltu  dengan harakat  dhammaA  di  awalnya  dan  fnydz.d,
sedappcan dalam riwayat AI Kasymihani disebutkan dengan harakat

fathahdrtryatasydid.
iJ'SP¥j6dr}iifu.`j5Sii]3e::€=jfi(Mafaafuberfufa,

"Wahai Tuhanku, masuldeanlch orang yang di dalan hatinya terdapat

[keimanan]  seberat  tryi  sowi  ke  dalam  surga.'` Denrkian ledcksi
yang   dicantumkan   dalan   riwayat   ini,   sedangkan  dalam   riwayat
setelahnya,   bahwa  AIlah  yang  mengatakan  itu,  dan  itulch  yang
diketahui di scmua hadits.

Ibnu At-Tin berkata, `Thi dalan perkataan para.Nabi bersama
Tuhan,bukanperkataanThhanbasamaparanati."

'J+i ;J' (Kemndz.an afu bexfafa). Ibnu At-Tin menyebutkan

bahwa dalam riwayanya dicanwhkan redaksi, 'Jj-i;` i.--i (Kc"ndz.a»

Kanz.    berfuf8}.    "a   beckata,    "A]ni    tidak    talu    siapa   yang
meriwayaqrannya dengan huruf ys `. Jika diriwayatl[an dengan huruf
yu ` maka sesual dengan judulnya, yini kenudian Allah bckata, dan
itu    sebagal    jawaban    terhadap    sanggahan    Ad-Dawudi    yang
mengatakan, .'Jjli ;-+' (Kemndzan  aft. berhato) menyelisihi  senua

riwayat.     Sebab     di     dalamnya     menunjulckan     bahwa     Allah
memerintahkan beriau untuk mengeluakan."

Saya almu Hajar) katalran, hal ini perlu ditinjan lebih jauh,
karena yang dicantunckan dalam mayoritas periwayat adalah, Jj-Ji P'

(Kemafdz.a»  afaif  berhato)  dengan  AamzaA  sebagainana  riwayat  Abu
Dzar.  Menurut dugaan saya, inan Bumari menrisyaratkan kapada
redaksi    yang    terdapat    pada    sebarian    jalur    pedwayatarmya
sebagaimana  kebiasaannya,  karena Abu Nu'aim  menu]dlnya  dalam
kitch il/ A/usfzzftma/i/. dari jalur Abu Achin Ahmad bin Jawwas, dari
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Abu Bakar bin Ayyasy dengan redaksi,  :rJ Ou` :d J\±S t¥9°l i}Z ±±2i
•,oS*S®i+'dr]..-ife:+givs®S'dr]..-i:rfe*&(padaHariKiamat

aku meminta syofaat, lalu dikatakan kepadaku,  ``Bagimu siapa yang
di dalam hatinya terdapat [keinanan]  sebesar tryi gandium, baginu
siapa yang di dalam hati:nya terdapat  [keinanan]  seberat biji sowi,
dan  baginu  siapa  yang  di  dalam  hatinya  terdapat   [keinanan]
sedikiiD.

Ini  merupakan  perkataan  Allah  bersania  Nabi  SAW.  Dan
keduanya  bisa  dipadukan,  bahwa  Nabi  SAW  memohon  itu  lebih
dahulu,  lalu dijawab saperti itu. Karma dalam salah satu dari kedua
riwayat itu disebutkan pemohonan tersebut, dan pada riwayat satunya
lagi disebutkan jawabannya.

•,.;PSjAgpeS'Uis.SGsrdpayang-didalamhatinyaterdapat

/fael.m¢#a#J );¢ng paJI.#g rz.#gr#). Ad-Dawudi berkata, "hi tambahan
pada  semua riwayat."  I,alu  ditanggapi  bahwa  itu  adalah  penafsiran
pada riwayat kedua, karena di dalamnya disebutkan,  3> J`=f ;j{ tjctji

9\i3it .,* I::+ .ct (Yang terdapat keimanan yang paling ringan dan
lebih ringan lagi dari tryi sowiD."

AIKarmaniberkata,`Redaksi,4ctjictctJiadalahpengulangan

kata untuk penegasan. Mun8]in juga maksudnya adalah barian dari
biji dan biji sawi, yakni keimanan yang lebih keeil lagi daripada biji
dan biji sawi."

Dari sini dapat disimpulkan bchwa pendapat yang menyatakan
baliwa keimanan itu terbaS-bard den bisa bertanbah dan berkurang
adalah hear.

+.3 }j &1 jl=p ±1 ]:p:.i g;I:pi J`! JL'i gng' ::rJ`i J6   (4#as
berkata,  "Seckan-akan  aku  melihat jari-jemari  Rasulullah  SAV.')
Mcksudnya,perkataanbeliau,?;fJ.;+ct3i(ses#afaya#gpa/z.ngkecz.0.

Seakan-akanbeliauhendsyaratkandenganjarinya.
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!fl\ 'ct f i\ 'ti f tl 'c± f i\ 'ct '&SS (Lalu kelunrhanlah dia dari
#erofro,  darz. #erc[fa,  darz. #erflha). Pengulangan ini untuk penegasan
sebagai bentuk hiperbola,  atau karena tiga perkara yang disebutkan,

yaitu  biji  gandum,  biji  sawi  dan. keimanan,  atau  bisa juga  karena
neraka itu terdiri beberapa tingkat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pengulangan redaksi jlJl ir tidak

tercantum dalam riwayat Muslim dan lairmya yang menukil riwayat
ini  dari  Hammad  bin  Zaid.  Penjelasan  hadits  ini  telah  dipaparkan
secara gamblang pada pembahasan tentang kelembutan hati.

3L; gj; ii€°i >:+& \a; I:;a3j (Maha f" p"/a bersamo hamz.

Tsabit  AI  Bunnani  pergi  menemvinya  untuk  bertanya  kepadanydy.
Dalan  riwayat  AI  Kasynrihani  disebutkan,  il'i=J  (Sefez.mgga  dz.a

be7ifcr#);cz fepadr#);a). mnu At-Tin berkata,  "Ini menunjukkan bahwa
mengajukan orang yang temasuk kalangan ahli ilmu untuk bertanya
kapadanya (iinas)."

g;.i±S'}ri>S(Ternyatadia[Amas]sedangdiistananydy.Tb"n

At-Tin   berkata,   "hi   menunjukkan   bahwa   orang   yang   banyak
ketunmannya membuat istana (sebagai tempat tinggal),"

L-riil3i (£¢/" hamz. mendapaft./nya[/). Demikian redaksi dalam

riwayat   mereka,   dengan   membuang   objeknya,   sedan8kan   dalan
riwayat    AI    Kasymihani    dicantumkan    6l_riil3i    (£a/%    hamz.

mendapatirrydy.

}lJl all (Afarmsz.a berge/onhag). Maksudnya, bercampur
baur.Kalimat,J*.latiartinyaombaknyasalingberbenturan.

`ty';|S'uS¢KarenadiaadalchKalinllch[yangdiajakbicara

/angsw#g  a/ch  .4JJaA/).  Demikiap redaksi  dalan  riwayat  mayoritas,
sedan8kan   dalam   riwayat   AI   Kus)mihani   dicantumkan   dengan
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redcksti,  h` '+I 'LJS  (Karena  sesungguhnya  dia.  Allah  berbicara

langsung kapadrnyao.
'1isis a. ..'|S (Lalu dihatakan, ""ahai Muhammad. ') Dcham

riwayat AI Kusymihani dicanfumkan, 3j-j± (Zrfzfu Dz.a bectrma») di

kedgabagiannya
'iijj>rf!?±S],rS'+)(SedangdintinggaldirunchAbu

iR:haJz/qA). Dia adalah Hajjaj bin Attab AI Abdi AI Bashri,  ayahnya
Umar bin  Abi  Khatifth.  Iinam  Bukhari  menyebutnya Abu  Ahmad
dalan kitch +4f-ra77.ft yang kenudian diiniti oleh AI Hakin dalam
kitab4/K«rm.

api 3i3 (Sdra8 did mrsz.A fuaf I.»grfqnny8). hi mengisyaratkan
bahwa sant itu Aus belum terlalu tua dan belum teriadi kekacauan
padahatalamya.

ri -i LIL: a; (Kamz. berfato,  "Wahaz. 44ha Sa 'z.a. ') Dalam
riwayatAIKusymihanidicanfumkandenganredaksi,lrii(£afuha7%z.

berhatdy.

Ibnu  At-Tin berkata,  `Di  sini  dicantunkan  dengan  redcksi,
`ij tL'  sedan8kan  dalam  riwayat  lainnya  dicantumkan  dengan

reddsi, *a tJ'."
Di  sini  tidak  menyebutkan  Nth,  dan  disebutkan  tanbahan,

\+i \ifi'JfiR| (Maka aku berkata,  "Aku berhak untuk itu.') fu8a

tanbahan redaksi, g+i off :'Jji± (Maha afu berfufa,  "Umaffu,
umatku.')

Ad-Dawudi berkata, "Menuintku, riwayat ini tidak texpelihara,
karena semua manusia berkumpul dan meminta syafant.  Seandainya
yang  dimaksud  adalah  khusus  umat  ini,  tentu  mereka  tidck  akan
menemui  selain nabi  mereka  sendiri.  Jadi,  ini  menunjukkan bahwa
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maksudnya  adalch  semua  manusia.  Karena  syafaat  bagi  mereka ini
berkenaan  dengan  penetapan  kaputusan,  lalu  bagainana  mungkin
hanya dikhususkan  bagi  umat  ini  saja.  Bagian  awal  hadits  ini  tidak
bersanbung  dengan  bagian  dkhimya,  tapi  masih  ada  beberapa  hal
mengenai perkara kianat di antara permintaan syafaat mereka dengan
redaksi, PO."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  saya  telah  menjelaskan jawaban
tentang masalah ini dalam penjelasan haditsnya sehingga tidak perlu
diulang  di  sini.  AI  Qadhi  Iyadh  telah  menjawabnya  bahwa mina
perkataan  ini  adalah,  lalu  diizinkanlah  syafaat yang telah dijanjikan
kapada beliau dalan penetapan keputusan.     .

#rj (Dam me#gz.Jfoamz.fu). hi adalah pemulaan kalinat dan
keterangan  syafaat  lainnya  yang  diberikan  khusus  bati  unatnya.
Redaksi   ini  memang  dikemukakan  secara  rin8kas.   Sementara  AI
Muhallab menyatakan bahwa redcksi, g+i L3 L: : ]j§{L (Maha aha

berhafa,      "W¢4az.     r#foa#fu,     w"afha,')     adalch     bagian     yang
ditanbahkan  oleh  Sulaiman  bin  Harb  pada  semua  periwayat.  hi
hanyalch dugaan yang tidak disandarkan pada bukti, karena Sulaiman
bin Harb ` tidak meriwayatkan sendirian dengan tanbahan ini.  Sebab
saperti  itu juga redaksi  yang  dinukil  oleh  Sa'id bin  Manshur yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Ar-Rabi'    Az-Zahrani    juga    menukil    dari    hadits    yang
diriwayatkan  oleh  Muslim  dan  AI  Ismaili,  namun  Muslim  tidak
mengemukakan redaksinya.  Begitu pula Yahya bin Habib bin drabi
yang  diriwayatkan  oleh  An-Nasa`i  pada pembahasan  tentang tafsir;
Muhammad  bin  Ubaid  bin  Hassab  dan  Muhammad  bin  Sulaiman
Luwain,  keduanya dinukil  oleh AI  Ismaili,  semuanya dari  Hanmad
bin Zaid,  gurmya  Sulainan bin Harb  yang mengandung tambahan
redaksi ini. selaln itu, tambahan ihi juga terdapat pada barian ini dari
hadits  syafaat dalan riwayat Abu Hurairah yang telah dikemukakan

pada pembahasan tentang kelembutan.
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Jred«¢, ;.faj.I qjJi 3fr.I jii ;?T 3! (Sex"»ggrAn);a aA/z. s"rgr

);ang  Jera[A#z.r  ha/I.  masw*  szfrgr).   inan  Bu]chari  mengemukakan
dengan sangat ringkas. Hadits ini telah dikemukakan secara lengkap
besertapenjelasannyapadapembahasantentangkelembutanhati.

Lf yz '3S!i\ ..gis I:^=± 'Ou,'S .H (Setiap kali itu pula dia mekyawab-

:yc¢ifu:"Lgrden':£Ar£:,A:#ran  riwayat  AI  Kusyminani
Reddsi di bagian akhimya disebutkan, jlJ? i:i£ (Sepzf/efA ha/z.

/zpaf»);q). Dalan riwayat AI Kasymihani dicantumkan dengan redaksi,

FJ+.}';:S(Sepulwhkalilipatnydy.

Jrcft.gr,haditsAdibinHatini...tjiil<;.i;.J>ii±:ge(rz.drA

ada   seorang  pun  dari  kalian  kecuali  clan  drtyak  bicara  oleh
rwAannycz). Penj elasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang
kelembutan hati.

'-..;J'Sipefro..':;=±:ti\'J6{AIA'maayberhata,"DanAur

bin Murch,jnga menceritakan saperti itu kapada hamii). hi moushan
dengan so»ad sebchrmnya.

IKeeAVpaf,haditsAbdullah,ya]milbnuMas'ud,diaberkata,;S

?#.I de ;;i (Seora!#g pe"def¢ y¢fewd]. drfa#g) lalu dia menyebutkan
haditsnya. Penjelasannya telah dipaparkan secara ganblang dalan bab
firman AIlah, g:lj 'l=Ji;i a, (yang feJaft Kwczpfaha# dengr# fedwa

fa#gr#-Kw." (Qs.  Shaad [38]:  75) selain itu, telah dikemukakan juga

perkataan  AI  Khaththabi  yang  kadang  menrin9karinya  dan  kadang
menakwilkanya.

Dia juga  berkata,  "Berdalil  dengan  senyum  dan  tertawanya
beliau  dalam masalah besar ini  tidak  tapat karena  adanya petunjuk

yang  menunjukkan  tidak   deririkian.   Seandainya  hadits  habar  ini
sAaAz.A, mcka zhahir redaksi ditakwilkan sebagai suatu bentuk kiasan
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dan permisalan yang biasa berlaku dalan kebiasaan pembicaraan di
kalangan manusia,  sehingga maknanya adalah kekuasaan-Nya untuk
melipatnya   dan   kemudahan   men9himpunkannya   adalch   laksana
menghimpun    sesuatu    dengan    satu    telapak    sehingga    mudah
membawanya den tidak perlu dengan selunih bagian telapak, bahkan
cukup dengan yang lebih sedikit dari itu, yaitu hanya dengan sebagian

jari  saja.  Adckalanya  seseorang  mengatakan  tentang  perkara  yang
rumit  bila  dikaitkin  dengan  yang  kuat,  `Dia  hanya  melakukannya
dengan    satu    jari',    atau    `Dia    hanya    menanganinya    dengan
kelingkingnya'."

Dia berkata, "Yang benar bahwa ini merupakan pencampuran
dan  perubahan  yang  dilakukan  oleh  Yahudi,  dan  tertawanya  Nabi
SAW bermakna taljub dan menganggap besar perkara ini."

jKeJhaa;  hadits  Ibnu  Umar  tentang  berbicara  secara  rahasia
(antara Allah dengan hamba-Nya).

+i)°c±®i':1Sj}fa.(Salchseorangdarikalianmendekatkepada
raifaa#nya[).   Ibnu  At-Tin  berkata,   `"aksundya,   mendekat  kapada
rahmat-Nya. Dalan istilah bahasa memang biasa dikatckan,  .++.i 5if

®stL :ri  (Fw/¢#  dehaf  dengr#  sz. ¢¢/a#).  Maksudnya,  kedudukan.

Contohnya firman AIlah dalam surah AI A'raaf ayat 56,   &1 i=>J b!
':a;::.rfu',:I-.++i(SesungguhnyarchmatAllchanat;ehatkapad;

orang-orang yang berbuat baik).
'Li± '€f±i  QHingga  menempatkan  tabir-Nya  kapadanya).

Diriwayatkan  juga  dengan  redaksi  tersebut  sebagai  penafsirarmya
dalam   riwayat  Abdullah   bin   AI   Mubarak   dari   Muhammad   bin
Sawwa`, dari Qatadah. Di barian akhir hadits ini disebutkan,  &11;; ]6
'r:ir 'L± ..¥}Mfu '3 CAbdullch bin AI Mubarak berkata, "Kanaf ;aha

arrty¢ fabl.r-jvya. ') dinukil oleh penulis dalan kitab jKfaa/g ,4/'a/ j4/
toad. Maknanya, Allah benar-benar meliputinya (menutupinya secara
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sempuna). Yang meriwayatkarmya dengan huruf tea ` dengan harkaat
hasraA berarti dia telah meriwayatkan secara kelini sebagainana yang
dinyatalan oleh senua ulana.

'b¢± a=b ..'i6:i 'J6') (Dan Adam berhata.. Syaiban menceritakan

feprdr  famz.).  Maksudnya,  Ibnu  Abdurrinan.  Ini  menunjukkan
pemyatan Qatadah yang mengatalran bahwa Shatwan mencchtakan
kapada kami saperti itu. nnam Bulchari mengemukakannya dari Adam
dalam k±idb Khalq Aif 'al AI Ibad.

Catatan

PerrgJ»rty  hadits-hadits bah ini menyebutkan perkataan Allah
bersanaparanabikecualihaditsAnas,danpadahadits-haditsinijuga
disebutkan   perkatan   Am   bersama   selain   para   nabi.   Karena
perkataan-Nya   dengan   selaln   para   nabi   adalah   valid,   sehingga
tentunyalebihpastilaripedrataan-Nyabersamaparanabi.

Jredzlq pada hadits pertana telah dikemukalran hal-hal yang
terkalt  dengan juduhya,  sedr]8lrm yang kedun  dikhususkan untuk
barian  kedua  dari  redaksi jud]ilnya,  yalfu  perkataan  Allah  dengan
selain  para  nabi.   Senentara  yang  lain  mencakup  perkataan-Nya
denganparanabidanselainparanabisesuaijuduln3m

37.RIwayat-RiwayattcntangFirmanAnal,`:;!Z;;.}algiv3
"DanANIahteunberbicorakapadaM..sosecaralongsung."

(Qs. Ab-Nisaa` [4]: 164)

•ui;i i;I ai :]6 i3 # &i j= Sji .Of .:£;; d;i ¥
'-!f:isT`j6.3a.iirasTj;'±+f¢jJii;T'.!f:Li}]ri;
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jLj'it';fj£±ri€i£,rtyir3£:Sc.,&i'4\££=itfjfiui;

•J}isT¥.riiLilfgJ;
7515. Dari Abu Hulalrah, bahwa Nabi SAW bersal]da, "J4dam

dan   M_usa_ berdebat.   Musa   berkata.   `Engkou   Adam  ya;g--;-;;-;h
me.n?e:u?r_ken  keturmanrm  dari  surga'.   Adam  berkata,   `Engkou
a.dal.ah Mus_a yang telch dipilih oleh Allah dengan risalch-Ny; dan
berbicara  langsung  dengan-Nya.  kemndian  enghau mencel;ha  atas
pFr_kara yang telch ditakdirkan atasha sebelun aku dictptakan'. Maka
Adam mengalahkan argunen Musa."

£i=± :i±~3 ,4:fa &i ufo &i J*; Ji5' :Jj a= 2ii dej L+rf; if
LJde ir di:,5 bi3 j! L=::ill }' :'d}'# ,a;9o, i3±; ;;€3io,_,

t9++i,c£Lrit,=L+a,j€fisTtL9f:3'6]'ie:isT63j~fe:.lil

ug-iLf3j;d'±b:{:#ir;Lirfe3ci£5ino,di'i;Lil
.Lcofgj®iifa*'+i€.+ifit+`:i+']#.i£:+i
7516. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

``Orang-orang  berinan  dthimpun  pada  Hart  Kianat,  lalu  merein

berkata,  `Bagainana kalou kita meninta syaifiaat kapada Tuhan kita
agar  me:e?i.eram_kan  kita  di  tempat  kita  ini?.  iraha  mereka  pun
menemri  A!:T  lwh berhata kepadrnya,  `Enghau Adrm,  bapairya
manusia.  Allah menctptakanmu dengan tangan-Nya, memerintahinn
para  malaikat  berdynd  kepedamu,  dan  mengqjcirkan  nana-nama
s.egala sesuatu kepadanu. Maka miutakanlch syafaat kepada Tuna
kani .aga: ..mane:?a_mkan` kani'.  Maka  Adam  mengatikan  kepada
mereT,. .`+ku. ?dck berhak untuk itu'. Lch dia menyebutkan k;pada
merek;kesalahanyangtelahdiper:hatn;;-."
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df3f j> tj,j ];5ii; +; i,O,3i; .in' &i3 {i:i: u: :'jri; .urfuoi
i;(a+:f3ill:f3i:j#ji;c=f:ri=f±i=Gc:±±1;::=±i'jiir
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+;t,;3I;}i3is:jL}'jj.a,6f`;i>;ii:ig;iffei.G
±1=:==j;di:;i;a;I.:+far,;*t;~Ji\j£J;5l£;
:=a±i &ij rf CCL; b: :+i # &i j= di I;i; `j6 .L#.i
-,

j 3i3 i:;=13 :J6 .}1 flu; i?j :'jj c£'! :±i£=I i€ ¢7; ir
•',J*', giv

7517.  Dari  Syarik  bin  Abdullch .bahwa  dia  berkata:  Aku
mendengar Ibnu Malik berkata,  `Tada malam Rasulullal  SAW  di-
isra `-kan (dipeg.alankan di malan hari) dari mastid Ka'bah 04asjid
Haran), datang kapadanya tiga malaikat sebelum beliau diberi walyu,
saat beliau sedang tidur di Masjid Haram. Malaikat pertama berkata,
`Yang nana dia di  antara mereka itu?'  Yang berada di tengah dari

mereha berkata, `Dia adalah orang yang paling baik di antara mereka'.
Malaikat  teralchir  berkata,  `Ambillch  orang  yang  terbaik  di  antara
mereka'.  Mcka  tebadilah  pada  malan  itLi,  setelch  itu  beliau  tidak
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pelnah lagi melihat mereka hingga mereka mendatanginya lagi pada
malan lainnya saperti yang dilihat hatinya. Karena mata beliau tidur
sementara hatinya tidak tidur, dan memang saperti itulah kondisi para
nabi; mata mereka tidur namun hati mereka tidak tidur. Para malaikat
tidak     berbicara     kepada     beliau     hingga     membawanya,     lalu
meletakkannya  di  dekat  sumur  zanzam,  lalu  ditangani  oleh  Jibril.
Setelah itu Jibril membelah antap bagian atas dada hingga lehemya,
hingga   mengosongkan   dada   dan   bagian   dalam   tubuhnya,   1alu
mencucinya   dengan   air   zanzan   dengan   tangannya,   kemudian
membersihkan bagian dalam perutnya, lantas baskom (mangkok) yang
terbuat dari emas dibawakan kapadanya. Di dalamnya terdapat bejana
minuman yang terbuat dari emas, berisi iman dan hikmah, lalu Jibril
mengisi  dada  dan  urat  tenggorokannya  dengan  itu.  Selanj.utnya  dia
merapatkarmya a[emb ali).

Setelch itu Jibril membawanya naik ke langit dunia, kemudian
mengetuk sebuah pintu di antara pintu-pintunya, lalu pen8huni langit
bertanya,  `Siapa  ini?'  Dia menjawab,  `]ibril'.  Mereka berkata  lagi,
`Siapa bersamamu?'  Dia menjawab,  `Bersanaku,  Muhanmad'.  Dia

berkata,   `Apakch  dia  telch  diutus?'  Dia  menjawab,  `Ya'.  Mereka
berkata,   `Selamat   datang   untuknya'.   I,alu   penghuni. Iangit   pun
bergembira  karenanya.  Para  pen8huni  langit  tidck  mengetahui  apa

yang  Allah  inginkan  terhadapnya  di  bumi  hingga  memberitahukan
kepada mereka.  Lalu beliau bertemu  dengan Adam di  langit  dunia.
Jibril  berkata  kepada  beliau,  `hi  adalah  bapakmu,  Adam.  Berilah
salan kapadanya'.  Beliau kemudian memberi  salam kapadanya dan
Adam  membalasnya  dengan  mengatakan,   `Selamat  datang  wchal
anakku. Sungguh en8kau adalah sebaik-baik apak'. Temyata, di langit
dunia  itu  terdapat  dua buch  sungai  mengalir,  maka beliau berkata,
`Apa dun sungai ini, wahai Jibril?' Jibril menjawab, `Sungai Nil dan

Euphrat  adalah  berasal  dari  keduanya'.  Kemudian  dia  membawa
beliau pergi ke lanrit, dan temyata di sana,terdepat sungai lainnya, di
atasnya  terdapat  istana  yang  terbuat  dari  intan  dan  berlian.  Beliau
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kemudian menapukkan tangannya, temyata itu adalah minyak kasturi.
Beliau berkata, `Apa ihi, wahai Jibril?' Jibril menjawab, `hi adalah al
kautsar yang disembunvikan Tuhanmu untukmu' .

Jibril kemudian membawanya nark ke langit kedua, lalu para
malaikat  berkata  saped  yang  dikatakan  para  malaikat  di  langit

pertama, `Siapa ini?' Jibril menjawch, `Jibril'. Mereka berkata, `Siapa
bersamamu?'  Jibril menjawab,  `Muhammnd SAW'. Mereka berkata,
`Apakah  dia  telah  diutus?'  Jibril  menjawab,  `Ya'.  Mereka berkata,
`Selanat  datang  untuknya'.  Kenudian  Jibril  membawanya naik ke

langiv ketiga, mereka pun mengatakan saperti yang dikatckan di langit

pertama dan kedua, kcmudian membawanya lari ke langit keempat,
lalu  mereka  mengatakan  kapadanya  saperti  itu  pula.   Setelah  itu
mereka  membawanya  ke  langiv  kelina,  lalu  mereka  mengatakan
saperti  itu  juga,  kenudian  Jibril  menibawa  beliau  naik  ke  langit
keenam,  lalu  mereka mengatalran  saperti  itu juga.  Kemudian  Jibril
membawanya _naik ke langit ketujuh, lalu mercka mengatakan saperti
itu pula. Pada sedap langit tndapat para Nalhi, yang bdiau sebutkan
nana-nananya. Ahi   masih in8at mcneka, Idris ada di langit kedua,
Harun ada di langiv keempat, ada yang laimya di lanrit kelina yang
nananya aku tidak ingat, Ibrahim di langiv keenan dan Musa di langit
ketujuh  karena  mendapat  kelebihan  berupa  diajak  bicara   secara
langsung  oleh  Allah.  I.alu  berkatalch  Musa,  `Walai  Tthanlqu  aku
tidak mengiva clan ada sescorang yang dian8kat kapadaku' .

Selanjutnya Jforil membawanya naik ke atas itu, yang hanya
Allah   yang   mengetahuinya,   hingga   beliau   sampal   ke   Sidratul
Muntaha,  1alu Allah AI  Jabbar,  Pemilik kaperkasaan mendekat  lalu
bertanbal  dekat  lad,  hingga jadilah  Dia  dekat  ®ada  Muhammad
sejarak) dua ujung busur parmh atau lebih dekat lagi. Allah kemudian
mewahyukan  apa  yang  diwahyukan-Nya:  Lira  puluh  shalat  atas
umatmu dalam sehari semalam.

Beliau  kemudian  tunm  hingga  sampai  bertemu  Musa,  lalu
Musa  menahannya  seraya  berkata,   `Wahai  Muliammad,  apa  yang
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diperintahkan    Tthanmu    kapadamu?'    Beliau    menjawab,     `Dz.a
memeriutahkan kepadaku lima puluh shalat sehari semalam' . M]ysal
berkata,  `Sesungguhnya umatmu  tidck  akan  mampu melakukan  itu,
maka kembalilah, 1alu mintalah keringanan kapada Tuhanmu untukmu
dan mereka (umatmu)'. Lalu Nabi SAW menoleh ke arch Jibril seakan
meminta pendapatnya mengenai hal itu. Maka Jibril mengisyaratkan
kepadanya,   `Ya,  jika   demikian   yang   en8kau   kehendaki'.   Jibril
kemudian membawanya  naik men8hadap  AI  Jal}bar  seraya berkata,
sementara  Dia  di  tempat-Nya,  `Wahai  Tuharfu+  ringankanlah  bact
kami,  sebab  umathi  tidak  akan  mampu  melakukan  ini'.  Lalu  Dia
meringankan (mengurangi) menj adi sapuluh kali sh_alat.

Setelah itu beliau kembali kapada Musa, 1alu dia menahamya.
Musa  masih  terus  menyuruhnya  kembali  kapada  Tuhannya  hingga
menjadi  lima kali  shalat.  Musa kemudian menchannya ketika telah
sampai kapada lima kali  shalat seraya berkata,  `Wahai Muhammad,
demi Allah, sungguh aku telah membujuk kaumku, bani Israil, yang
lebih   ringan   dari   ini   nanun   mereka   pun   tidak   mampu,   lalu
meninggalkannya.  Sedanglqu umatmu lebih lemali dari  segi` ukuran

postur  tubuh,  hati,  badan,  pandangan  dan pendengaran.  Kembalilah
dan mintalah keringanan kapada Tuhanmu'. Terhadap semua itu, Nabi
SAW menoleh kapada Jibril unfuk meminta pendapatnya. Jibril tidak
membenci  hal  itry  lalu  menaikkannya,  hingga  yang  kelima,  beliau
berkata,  `Wahai  Tuhanku,  sesungguhnya umathi lemah; jasad,  hati,

pendengaran  dan  badan  mereka.  Karena  itu,  ringanlah  bari  kami'.
Maka Allah pun berfirman,  ` WraAaz. MWAammad./'  Beliau menjawab,
•Aku    permhi    panggilan-Mu    dan    Aku    memuliahan-Mu'.    AJ:]@h

be;rferman, ` Sesungguhnya  kaputusan  di  sisi-Ku  tida:k  dapat  dinbah
sebagatma:rla Aku telch newajibkan atasrrm di dalan Urrmul Kitab' .
AILch be;rferman, ` Setiap satu kebaikan dibalas  dengan sepuluh halt
lipatnya. Ia adalch lima pulwh kali dalam Ummul Kitab, nanun lima
kali atasmu' .

Selanjutnya. beliau kembali  lag  kapada Musa yang berkata,
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`Bagaimana  yang  engkau  lakukan?'  Beliau  menjawab,   `Dz.a  /e/¢A

meringankan untuk kani. Dia memberihan kepada kani unluk sedap
safzf febaz.fa» Sepzf/zfA ha/z. ftyaco))¢./' Musa berkata, `Demi AIlah, aku
telah membujuk bani  lsrail terhadap hal yang lebih ringan dari itu,
naniun mereka tetap meninggalkannya. Kembalilah kepnda Tuhanmu,
lalu  mintalch keringanan  untukmu juga! '  Rasulullch  SAW  berkata,
•Wahal Musa, Der'ni AIlah, sunggu,h aku malu kapada Tuhanha sebab

ape y8»g harenaxpAai chf me»em"I.-jvya'. Dia berkata,  `Kalau begitu,
tunmlalL  atas  nana  Allah'.  Dia berkata,  `Beliau  kemudian  teriaga
sementara beliau berada di Madid Haranl' ."

Keteranrm Hadits

(Bah tel'ttang fimoul-Nya, "Dan Allah telch berbicara kapada
Afusa secora  lamgrzzqg. ') Dcmikian riwayat Abu Zaid AI Marwazi,
dan seperti itu pula riwayat Abu Dzar hanya saja tanpa mencantumkan
rdaksi,:)--I+33[[[[iHj(Finla7z-Jvyroi4zzarmJ]alzd).Sedan8kandalan

I:iwayat selain keduin)ra dicannmkan dengan redaksi,   :j\[[[[ii #j :uhf

\iS±sif^fyh'+±')(Babfimandlya,"DanAllahtelahberbicara
kepeda Musa secara langsung. ')

Para  imani  bedrata,  "Ayat  ini  men]pakan  dalil  paling  kuat
untuk membantah golongan Mu'tazilah."

An-Nahhas beckata, `Para ahli tata bahasa Arab sapakat bahwa
bila kata keria dipertegas dengan masAdfzr maka bukan schngal rna/.az

Oriasan). bila dikata]ran L:E}Zj (sebagal kalinat penegas), berarti ini

kalam haldhi yang dapat dijan9kau akal."

Sedarian mereka menjawab, bahwa itu adalah kalan hakiki,
nanun yang diperdchatlran  adalah apakah Musa mendengamya dari
Allali  secara haldhi  atau dari pohon? Penegasan itu menolak majaz
dari statusnya sebagai bukan peckataan, sedan8kan yang berbicara itu
tidak  dibicarakan.   Naniun  ini  disanggah,  baliwa  hanis   dikaitkan

FATHUL BAARI - 807



dengan  yang  mengadakan  perkataan  itu  untLik  menolak  majaz  dari

penisbatan. Sebab kalam itu dinisbatkan kapada Allah, maka AIlah-lah
yang berdicara secara hakiki. Hal ini ditegaskan pula oleh fiman-Nya
didalamsurahAIA'raafayat114,¢Sl£;J¢ic./:gialj3(±Jg££±!dg!

(Sesungguhnya ALku memilih  [melebthkan]  ha:rm dari manusia yang
lain  [di masanu]  untuk membowa risalah-Ku dan untuk berbicara
langsung dengan-Kuly.

Para salaf dan khalaf dari kalangan Ahlus sunnah dan lainnya
sapakat bahwa +--Ir di  sini dari perkataan.  Sementara AI Kasysyaf

menukil  dari  sebagian  tafsir,  bahwa  itu  dari  a/ ha/7%#  yang berarti
luka.   Namun   nukilan  ini   tidak  bisa  diterima  berda;arkan  ijma'
tersebut.

Ibnu  At-Tin  berkata,   `Tara  ahli  kalan  berbeda  pendapat
mengenal mendengar perkataan Allah."

AI Asy' ari berkata, `Terkataan AIlah berdiri dengan Dzat-Nya,
dapat didengar saat dibacakan oleh setiap pembaca."

AI  Baqillani  berkata,  `Terdengamya  fz./awafa  ®acaan)  tanpa

yang dibacakan."

DalambabfirmanAIlah,ilis^ilj'L€:bi6jL.;(Merefa4e#dafr

merobafa ja#/.I.  4//aft."  (Qs.  AI  Fatb  [48]:   15)  telah  dikemukakan
sedikit keterangan tentang ini. Dalam kitab Kfoa/a [4/cz/ J4/ Jbad inan
Bukhari mengemukakan bahwa Khalid bin Abdillah AI Qasri berkata,
"Sesungguhnya aku berkulban dengan AI Ja'd bin Dirham, karena dia

menyatakan  bahwa  Allah  tidak  menjadikan  Ibrahim  sebagai  Khalil

acekasih), dan tidak befoicara langsung dengan Musa."

Di awal pembalasan tentang tauhid telah dikemukakan, bahwa
Aslam   bin   Ahwaz   membunuh   Jahm   bin   Shafivan   karena   dia
mengin8kari bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa.

Pada bab ini Iinan Bulchari mengenukakan tiga hadits, yaitu:
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Pg"¢"¢, hadits Abu Hulah, a=+;3 i3T a±J! (Adrm dan
Mus&  6erdehaf).  Penjelasannya  telal  dipapalkan  pada  pembahasan
tentang tckdir. Yang dinaksud di sini adalah redaksi,  tf i-J.I ;..; :=.Ji

rfs)Z') Shiji^@l 'grdBi\, (Enghau adalah Musa yang Allah telah
memilthrm dengan risalch-Nya dan berbicara langsung dengan-Nyan.
Dalan riwayat AI Kusymihani dicantum)rm dengan redaksi, g[EE?st<!3

(Dan dengan berbicara langsung dengan:Nyab.
iKed«a,   hadits   anas   tentang   syafaat,   dia   mengemukakan

penggalandarinyahinggapenyedutanAdan,+Cid.Ia::±>}+J'J.jjJ3

(Lalu  belrdu menyebutkan kapada mereka kesalahannya yang telah
dzperhaatrya). Penjelasarmya telah dipapalkan secara gamblang pnda

pembahasantentangkelembutanhati.
AI  Ismaili  berkata,   `Malrsudnya,  penyebutan  Musa,  yaltu

bahwamerekapengatakankapadanya,alaJif3(danA/7aAberbz.card

ha»gso»g  Aqpa[drm«),  nanun  bagian  ini  tidck  dischutkan  dalam
riwayat ini."

Saya abnu Hajar) katakan, ini apnd kchiasaan inan Bukhari
kctika  menctsyaratkan  hadits  yang  dikenulrakannya  dalam  taldr
surah AI Baqarah, dari Muslin bin Ibrahim, gurtmya yang disebutkan
di sini, dan hadits tersebut dikenulkakan di sana dengan panjang lebar.
Didalamnyadisebutkapil3J3I:`i]>i3aliifrlapg1;I;:!(Dafa»gz./aA

Musa. seorang hamba yang AIlch behicara langsung kapedanya dan
memberz.»)/ai   rawraf).   Hadits   ini   telah   dikemukakan   juga   pada

pembahasan tentang tauhid dalan bah fiman Allah, €1+I := .--- :i> a,
"Yang telah Kuciptakan dengan ked:ua tangan-Ku." (Qs. Shaed [38|..

75) dari Mu'adz bin Fadhalah, dari Hisyam dengan sa»ad ini, dan dia
mengemukakan  haditsnya  dengan panjang  lebar juga.  Di  dalannya
disebutkan, \=±Zf 'lilr3 il#l al 661 llp jl; lji:} (Dafa»gz./aA Mz4sa,

seorang hamba Allah Allah berikan Taurat kepadanya dan berbicara
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langswigkepadanydy.

Demikian juga dalam hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq mengenai
syafaat  yang  diriwayatkan  oleh  Ahmad  dan  lairmya,  serta  dinilai
sAaAz.A oleh Abu Awanal dan lainnya,  +; ljJ}hJ9} :Jja;i *`;ji! 'oji-fe
1=$3'3:JZ^dr).OS±S(Makamere:kapunmendatangilbrahim,laludia

behata,    ``Te:mullah    Musa,    karena    sesungguhnya    Allah    telch
Z7erb!.cara /czngscng kepadrnya. ') hiam Bukhari menyebutkan bagian
ini secara, mu 'allaq dalam ki+ab Khalq Af'al AI Ibad.

IKefz.g¢,    hadits     Anas    tentang    mz.'ra/..     inan    Bukhari
mengemukakannya dari riwayat Syarik bin Abdillah, yalmi mnu Abi
Namir, warga Madinah, tabiin, dijuluki Abu Abdillah. Dia lebih tua
daripada Syarik bin Abdillah An-Nakha'i AI Qadhi.  Sebagian hadits
ini  telah  dikemukakan  pada biografi  Nabi  SAW.  Selain  itu,  hiam
Bulthari mengemukakan hadits isra ` dari riwayat Az-Zuhri, dari Anas,
dari   Abu   Dzar   di   awal   pembahasan   tentang   shalat.   Dia  juga
mengemukakannya dari riwayat Qatadah,  dari Anas, 'dari Malik bin
Sha'sha'ah pada pembahasan tentang permulaan ciptaan dan di awal

pembahasan    tentang    pengutusan    Nabi    SAW    sebelum    hijrah.
Penjel`asannya juga  telah  dikemukakan  di  sana.  Penyebutan  hal-hal

yang terkalt dengan riwayat Syarik di sini disebutkan di akhir lantaran
ada beberapa redaksi yang berbeda.

ji;{is^£6;Gi!i.3#oi,ed=**39Saij±&ij}iiejLiiiS'
ri\. i::ri.tit:}J  (Pud:  malam  Rasulullah  iAwi  di:is;a`-kan
[dipe]:jalankan di malan hari]  dwi masjid Ka'bch [Masjid Haram] .
datang   kepadanya  tiga  orang   [malalkat]   sebelun  beliou  diberi
wakyee). Dalam riwayat AI Kasymihani dicantumkan, ;6 Oil (rz.ba!-fz.ba

drfang) sebagai ganti redaksi, 6;`+ LJi (Bchwa drfcl#g *eprdr#}7a).

Redaksi pertama lebih utama.  Saya belum inenemukan nana ketiga
orang  itu  secara jelas,  nanun  mereka  ini  dari  golongan  malaikat.
Mun9ldn mereka itu adalah yang disebutkan dalan hadits Jabir yang
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telch  dikemukakan  di  awal  pembahasan  tentang  bexpegang  teguh
denganAIQur`andanSunnahdenganredaksi,i:p#1J'!:i<;frotJ;+
'ul®13 :*;uf #®1 3! :a{±ii J63 .pr€ Lf; :;i:a:i 'jd; t-f:i` 3i3 rij & &`
'3\i±:.(MalalkatdatangkepachNabiSAWketikabeliousedangtidur,

lalu sebagian mereka berkata. "Dia sedang tidur." Yang lain berkata,
" Sesungguhnya mata[nya] tertidur sedang'kan hati[rrya] terj aga. 'r)

Di sana saya telah menjelaskan bahwa di antara para malaikat
tersebut   adalah   Jibril   dan   hdikail.   Kemudian   saya   menemukan

pemyataan jelas yang menyebutkan nania mereka di  dalan riwayat
Maimun bin Siyah dari anas yang dinukil oleh Ath-Thabarani dengan
redcksi,   :'v\.ji -3afii 'j3> itL= *ij °cj`63- 9#.# qdi Jiffe3 I+.j± 68-fo

9j+i},a#iiji}#6{=SA;*3i;Gil:qL;iJ:.ie*;u~j9i(7z.brz.7da»'irz.haz.7

kemndian mendatanginya, lalu kedranya berkata.  "Siapa di antara
mereka? " -yang mana saat itu orang-orang Quralsy sedang tidur di
sekitar Ka'bah-. IAha kedun;nya berkata, ``Kani diperiutahkan pada
perm:ka  mer€ka."  Kerm!diap  kedua:nya pergi,  laha  datang  lagi. dan
mereka   menjadi   bertiga,   laha I mereka   menganbil   beliou   lanlas
membalilckanpunggungnydy.

I.eddsi, ri\. Sri.tis ':+i  (Sebelum  beliau diberi  wahyu)
diingkari oleh AI Khaththabi, Ibnu Hazm, Abdul Haq, AI Qadhi Iyadh
dan An-Nawawi.

An-Nawawi mengemukakan,  `Dalam riwayat Syarik terdapat
keraguan yang diin9kari oleh para ulama, di antaranya adalah redaksi,

H'! jLj£; °®i :)S (Sebe/win beJi.a# dz.berz. w¢ky!i). hi tentunya salah dan

tidak   disapakati.   Para   ulama   sapakat,   bahwa   kewa].iban   shalat
ditetapkan  pada  malam  isra`,  lalu  bagaimana  mun9kin  itu  teljadi
sebelum beliau menerima wchyu,"

Sementara    para    ulama    lainnya    yang    disebutkan    tadi
menyatakan   bahwa   Syarik   meriwayatkannya   sendirian.   Tentang
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pemyataan meriwayatkan sendirian perlu dicemati lebih jauh, karena
riwayat ini  disanai  oleh Katsir bin Khunals dari Anas  saperti yang
dinukil  oleh  Sa'id  bin  Yahya bin  Sa'id  AI Umawi  dalan  kitab j4/
A/agfoaez. dari jalunya.

?,I:fu+±±i`S.r!fi'f)(SaatitubeliousedangtidurdiMdyid
Harem). Ini ditegaskan oleh redaksi yang terdapat di akhir haditsnya,

?,I:;i\+±=i+S'+)':4=:rd(Danbelioupunteijagadanbdiouberada
dz. dfas/.z.d Harem).  Sempa itu pula yang dicantumkan dalan hadits
MalikbinSha'sha'alL9`£:i.13Of,®16;;(Amtorafl.dwrdaHjey.agr).Saya

telah    mengemukakan    peneduan    antara    riwayat-riwayat    yang
redaksinyaberbedadalinpenjelasanhaditsini.

?3i i£;i :}€j'3i `Jt5 („aha].far perr¢ma berfuto,  "ya#g mana dz.a

dz. a"tora mereha z.fo.? ') hi mengisyaralkan bchwa beliau sedang tidur
di  antara beberapa  orang,  setidalmya  dua  orang.  Ada juga  riwayat

yang  menyebutkan  bahwa  saat  itu  bdiau  sedang  tidur  bersama
Hamzal  bin  Abdul  Muthdhib,  panan beliau,  dan  Ja'far bin  Abi
Thalib, apxpu behi

•[±;:i.+i  (Beliou  tidak  pernah  lagi  melihat  merekdy.

Maksudnya, setelch itu.

£:Ti;:I .al8 'Tfi S (Hingga mereha mendatanginya lagi pada
rna/a7»  /az.xny8).  Di  sini  tidak  disebutkan jarak  nasa  antara kedun
kedatangan  tersebut.  Dengan  demikian  diartikan bahwa kedatangan
kedua adalch setelah beliau diberi wchyti, dan saat itu teriadi isra ` dan
mz.'ra/..   Penjelasan  tentang  pefoedaan  ini  telah  dipapackan  dalam

penjelasan hadits ini.  Jika ada jarak waktu antara kedua kedatangan
tersebut, maka tidak ada bedanya kalaupun itu tedadi pada malan itu
juga,  atan teljadi pada beberapa malam  atau dalan masa beberapa
tchun.  Dengan  demikian,  tertapislch  kerancuan  dari  riwayat  Syarik
dan  tercapailah  kesanaan  bahwa  isntz`  itu  tedadi  dalam  keadaan
teri\aga setelah beliau dian9kat menjndi Rasul dan itu teljadi sebelum
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hijrah.  Selaln itu, kritik AI Khaththabi, Ibnu Hazm dan lalmya yang
menyatakan   bahwa   Syarik  menyelisihi   ijma'   ketika   menyatakan
bahwa mz. 'raj itu tebadi sebelum kerasulan menjadi mentch.

Apa  yang  disebutkan  oleh  sebagian  pensyarah  bahwa  itu
teijadi di antara dua malam yang beliau didatangi oleh malaikat adalch
beljarck  tujuh,  ada juga  yang  mengatakan  delapan,  ada juga  yang
mengatakan  sembilan,  ada juga yang mengatakan  sepulth,  dan  ada

juga yang mengatakan tiga belas, maka diartikan bahwa maksudnya
adalah tahun, tidak sebagainana yang .difahami oleh peusyarah yang
menyebutkan  bahwa  itu  adalah  malam.  Demikian  pendapat  yang
ditegaskan oleh Ibnul Qay)in mengenai hadits ini sendiri.

Dalil    terkuat   yang   menunjukkan   mz.+a/.   teriadi    setelah
kerasulan   adalah  redaksi   dalam  hadits   ini   sendiri,   bahwa  Jibril
mengatakan  kapada  para  penjaga  pintu-pintu  lanctt  ketika  mereka
bertanya, ?::+;# (4paha4 dz.a swdrfa d!.wfro.7) Jibril menjawab, pe (ya).

hi  jelas  menunjukkan  bahwa  "z.+tz/.  itu  tebadi  setelah  kerasulan

(setelah  beliau  diangkat  menjap  Rasul).  Dengan  demikian jelaslch
penakwilan yang telah saya sebutkan, dan sekurang-kurangnya adalah
redcksi di akhir hadits ini, fl},rijl ,Leti-°1 1Eg 3£3 3a£=£j (Da» be/z.cz"

pun terjaga dan beliou berada di Masjid HaramD. Setoalb ia, diartjjkan
bahwa boleh jadi beliau tidur setelah turn dari lanSt, lalu bangun dan
saat  itu beliau berada di  Masjidil Haran.  Boleh juga  I.S/az.gazfea  ini
ditakwilkan teljaga dari apa yahg dialani sebelumnya. Karena ketika
wahyu  dirutunkan  beliau  hanyut  ke  dalamnya,  dan  setelah  selesai
beliau  kembali   kapada  k'ondisi   semula,   sehingga  itu  diistilahkan
dengan kata isf¢z.gaeAa.

;I+i'qi ou,Lj-3 .aii iGJ q3 a¥ i6'3 a# csif ap  (seper#. );¢%g
dilihat  hatinya,  kareng  mata bedou  tidur  sememtara  hatinya  tidak
tidur, memang`demikianlah kondisi para nabiD. Pe:ID:3ctasalL terfug irak
ini telah dipaparkan dalam biografi papa nabi.
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'T+i&\, ;> 'T:;iz± .pe (Mereha tidak berbicara kepadanya

Az.nggr memhawa»)Jq). Sebelumnya telch dikemukckan inti pemaduan
antararedaksiinidenganredaksidalanhaditsAbuDzar,Gi'Jinaj

(4fap  rzfmaAfu  dz.fembus),   serta  redaksi  dalan  hadits  Malik  bin
Sha'sha'ah  yang  menyatckan  bahwa  itu  tedadi  pada  dinding.  Ini
b6rdasarkan kisch isra[ `. Apabila kani katakan balwa isn¢` itu lebih
dari sekali, maka ini juga tidak ada masalch.

9£J},g+1$6`de±.:3;:i(Kendidnltbrilnerii.belchantara
hagrd#  afus  dado  ft].ngga  Jche7ny¢).  Mcksudnya,  tapat kalung di
dada,  di  bagian  inilah unta disembelih.  Dalam pqujelasanya telal
dikemukakan     sanggahan     terhadap     orang     yang    men¢n8kari
pembedahan dada beliau saat isrfl ` dan menyatakan balwa itu teriadi
ketika  beliau  masih kecil.  Saya juga  telah  menjelackan balwa  ini
terdapat pula di selain riwayat Syarik yang terdapat dalam kitab 4sA-
SbaAz.Aaz.», yaitu dari hadits Abu Dzar, dan baliwa penbedalan dada
itu juga teriadi saat pengangkatan beliau sebagai rasul squt riwayat
yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  Ath-Thayalisi  dalan  kite  i4/
MZAs»ad,   Abu  Nu'ai]n   dan  AI  Baihapi   dalan  kitat  D8/az./  +4#-
Nubuwwah.

Abu Bisyr Ad-Dulabi menyebutkan dengan Sa»nd-nya, bahwa
Nabi     SAW    bermimpi    isi    poutnya    dikeluarkan,    kemudian
dikembalikan lari, kemudian beliau menceritakan kqjadian itu kquda
Khadijah.  Selain  itu,  telal  dikenukakan  hikmal  teriadinya hal  itu
lebih  dari  sekali.  Peristiwa  pembedahan  dada  itu  disebutkan juga
dalan hadits Abu Hurairah ketika berLisia sepuluh tahun. RIwayat itu
dinukil  oleh Abdullah. bin Ahmad dalan kitab Zfyadrf +I/ Mus»ad.
Peristiwa   itu   pun   telch   disebutkan   dalan   biografi   kenchian.
Sedan8kan  dalan  kitab  ]4p;-fy!/8`  disebutkan  balwa  ketika  Jibril
mencuci  hati  bdiau,  Jibril  berkata,  "Hati  yang  lurus,  di  dalamnya
teraapatduamatayangmelihatdanduntelingayangmendengar."
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`S.> .ti .Jj t±, .i:i3 .cf ;;:Ja± (Baskom  [mangkck]  yang terbuat
.,

dart emas, di dalannya tendapat bejana minunan yang terbuat dart
emcrs). Keterangan tentang kata af-fee" Q)ejana kecil atan bejana untuk
minum)  telah  dikemukakan  pada  pembahasan  tentang  wudhu.  hi
menunjukkan bahwa bejana ini bukan bejana yang pertana ®askom),
dan bejana ini berada di dalam baskom tersebut.. Di awal pembahasan
tentang   shalat   telah   dikemukakan   penjelasan   hadits   Abu   Dzar
mengenai  isrtz `,  bahwa  kedua  malaikat  itu  mencucinya  dengan  air
zamzam. Jika redaksi tambahan ini telpelihara, maka diartikan bahwa
salah   satunya   berisi   air   zamzam   dan   yang   satunya   lagi   berisi
keinanan.  Mun8kin juga bejana kecil ini merupakan keterangan air
dan  laimya.  Sementara  mangkok  atau  baskom  itu  berfungsi  untuk
menanpung  air  bilasan  agar  tidak  tumpah  ke  tanah,  dan  biasanya
digunakan untuk tempat menyimpan air.

61[[[[[[..3GJ'3   (Da«   "raf  fe»ggoroha»nys).   Dalam   riwayat   ini

ditafsirkan   bahwa   itu    adalah   urat   tenggorokan.    Ahli    bahasa
mengatakan  bahwa  itu  adalah  daging yang berada  di  antara langit-
langit mulut dan dasar leher (jralmi daging tekak dalarn tchggorokan).
Bentuk tunggalnya adalch /#gfed#c{d dan /I.gfodz.I.d.  Bisa juga /#g¢dci#,
dan bentuk j anakrmya adalah a/gfeaa!d.

€1.11;\1:.-Jlj;,4;ap?'tii±i+:(kem"dz.a»dz.amen"f"p#};4

[kembali],  lalu  membowanya  nark  ke  langit  dunidy.  ITka kisah hi
teljadi  lebih  dari  sekali,  berarti  dalam  redaksi  ini  terdapat  kalinal

yang   tidak   disebutkan   secara   redaksional,   perlriraarmya   adalah,
kemudian   menaikkarmya   ke   atas   buraq   menuju   Baitul   Maqdis,
kemudian  dibawa  naik  sebagalmana  yang  disebutkan  dalam  hadits
Malikbinsha'sha'ah,&tjed*1L;tJ±2i?'aeffiJ:¢g>*'Jj?;:)rii

ctLJ\ '9\==~1` sit S 'de;? ¢, ';SL}6 (Lalu hatiku diciLci dengannya,
kemudian diisi, lantas dikenbal{kan  [ke tempat se:mi])a].  Sctelch itu
didetangkan  seeker  tunggangan  kepadaku,  lwh  aku  dinalkkan  ke
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atasnya. Jibril kemLdian membowaku hingga mencapal lcngit dunicLdy.
Hadits  ini  saperti  yang  disebutkan  dalan riwayat  Tsabit  dari  Anas
secara  mazysf ',   'ri>S iJ: {i±;i ut+aj.I ::{; ¢, gr€i g igj ,el33°u; :=.ez2i

?\==J\J\.,S,'e.i.*`Sst'¢=i=es'=l==±3\¢Didatanghanlahburaq
kapadaku,  lalu  aku  men:ungganginya  hingga  aku  mencapai  Baitul
Maqdis, kemiJdian aku  memasuki mdyid ifu lanlas shalat due rakaat
di dalannya. Sctelah itu aku dirlalkkan ke langitD.

*)==J`':}iil*':;±;§Jrd(Lahapenghunilangitpunbergembira

farenanya).  Scolalrolah mereka telch diberitahu `bahwa beliau akan
dibawa naik, dan mereka tengah menandkannya.

'J..iG.._±l==l`'fl1+:S'¥(Parapenghunilangittidakmengetahi

qu    );¢ng    j4Jfaft    I.ngr.mhan).    Dalan    riwayat    AI    Kas)mihani
dicantumkandenganredaksi,}€;}i±'u?*)qij?:all.£e(4ppyng
Allah  kehendaki  dengannya  di  b¢mi hingga  Allah memberitahukan
kya!daE  merefa).  Maksudnya, melahri lisan siapa yang difehendaki-
Nya, seped Jibril.

9\'>ri±S:ri±.qch\tl==J\S'Sl'.>S(Ternyatadilangitduniaitu
terdapat  duo  buah  sungai  mengalir). M;cksndn::ys,  chlzl s;ungai yang
mengalir.  Seeara  tekstual,  redakei  ini  bententangan  dengan  hadits
Malik  bin  Sha'cha'ah,  karena  di  dalam  hadits  Malik  setelah  kata
Sz.dn¢giv/AfqntoAadisebutkan,jl+fill-i;rji\a}=.frj`S,P(re7nyaf&dz.

pangkalnya  terdapat   empat   buck  Sunga.D.  Care,  "envatckanya,
adalah, asalnya dari bawah Sz.drafu/ AfafutaAa sedangkan tenpatnya di
langit dunia, kemudian form ke bumi. n sini disebutkan,  J®l±.`3 :)±1

tr:;ei3  (Sungal  Nil  dan  Euifirat  adalah  berasal  dari  kedunnydy.

Maltsudnya, asal.
ck,       ,          I

3;+fi .*f :f] .+i.ct.fa rfe '3:I fe,'+ rirS `.,I::J^ a *,:ii..ti
'X:^i5 (Kendian membowanya pergi ke langit. dan ternyata di sana
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terdapat sungal lainrrya, di atasrrya. terdapat istana yang terbuat darn
intan dan berlian,  lalu beliou menepukkan tangannydy. Mck!sndrrya.
menapuk sungal tersebrit.

Ji `i¢ (re"}iafa I.f" adrJaA). Maksudnya, tanahnya.

GiJj aLi Liz tfi].i i:jfa.i ii£ :J6 g|£+ I: ds G :J6 .j;i a:ifty

(Minyak  kastwri.  Beliou  berkata,   "Apa  ini,  wahai  Jibril?"  Jibril
mekyowab.   ``Ihi  adalah  al  koutsar  yang  disembunyikan  Tuhanmu
"#f"kw(").  Maksudnya,  yang  disimpan  untukmu  oleh  Tuhanmu.  hi

yang dipandang janggal dari riwayat Syarik, karena AI Kautsar berada
di surga, sedan9kan surga itu berada di langit kefujuh. haam Ahmad

==Wsae:aartha:adrf¥,,h#:fo==£9t#?gT#L#,;P¢¥ig,g#
j'\..;;€ &i 'jiLei tfjJ` }'jfa.I iin :i.,± Jtii {j;i ±i+ I;i 3j:+ c;a;  (Aha
memasuki surga, tiba-tiba aha mendapati sebuah sungai yang kedua
tepinya bertatahkan intan., Laha cku menepuk dengan tanganha pada
dasarn:ya,  ternyata  itu  adalah  kasturi,  mcka  Jibril  berkata,   "Iri
adalah AI Kautsar yang diberikan Allah Ta'ala kepadamu. ')

Asal   hadits   ini   diriwayatkan   olch   Imam   Bulchari   dengan
redaksi  serupa.  Pada  pembahasan  tentang  tafsir  telah  dikemukakan
hadits  dari  jalur  Qatadah,   dari  Anas,  nanun  di  dalarmya  tidck
disebutkan surga. Abu Daud dan Ath-Thabari juga meriwayatkan dari

jalur Sulaiman At-Taimi, dari Qatadah dengan redaksi,  31 ;g£; af 0'
•:ri} 9i±j\ ti 'ti 'd+ ';i:ie *S ^h\ Jfo (Ketiha Nabi SAW dinaikkan,

tampaklah oleh beliou sebuah sungal di surgdy. Paha hogivn ini eta
kalimat  yang  dibuang  dan  perkiraannya  adalah,  kemudian  beliau
dibawa pergi dari lanrit dunia ke lanctt ketujuh, dan temyata di sana
terdapat sebuah sungai.

rJ633G3.33:&1dJr!!?3;i€+t¥3.*Liirf;9'iq£*if
a*Jijjl3;i,,aL,3tlij*i};;i,iaLI]a2>i?'3+tfi.ij;£T;,3a;i}i
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¢Pnda setiap langit terdapat para Nabi, yang behau sebutkan nama-
rramanya. Aku  masth ingat mereha, Idris ado di langit ked:un, Harun
era di langit keempat, ado yang lain di Langit kelima yang na:rranya
aku tidek ingat, Ibrahin di langit keenam dan Musa di langit kedyuho.
Denilrian redaksi yang dicantimkan dalam riwayat Syarik. Senentara
dalam hadis Az-Zuhri  dari Ams  dari  Abu Dzar disebutkan,  "Anas
berkata,"  lalu  dia  menyebutlran  bahwa  di  langit  beliau  mendapati
Adam, Idris, Musa, Isa dan Ibrahin, mmun tidck disebutkan seeara
jelas di langiv keberapa mcneka. Hanya saja dia menychutkan bahwa
bdian mendapati  Adam  di  langit  dunia  Oangit paling bawah)  dan
Ibmhin di langit keenam.

hi  Sesuai  dengan. riwayat  Syarik  mengenai  Ibrahim,  namun
reduanya bertentangan dengan riwayat Qatadah dari Anas, dari Malik
bin Sha'cha:ah. Dalan pqujelasarm]ra telah saya kenukakan, bahwa
ma]roritas   pedwayat   sapakat   dengan   QatadalL   dan   redaksinya
menunjukkan   riwayat    Qatadal   yang   lchin   kuat,    karena   dia
mencantimkan  nana  sedap  nahi  dan  langit  ]rang  dihuninya.  hi
disapckal jugr  olch riwayat  tsalbit  dad  Anas,  dan  olch  sqi`mlah
pdrwaprat laimya yang telal sapp schutrm di sana. Jadi, itulal yang
bisa dijadfl=an pedoman,  tapi jilra kita mengafakan bahwa kisah ini
teriadi  lchin  dari  sckali,  sehingga  tidak  ada  tory.I.A  dan  tidak  ada
masalal

5|,+its+ai},¥!!FJ^S;.+)(DanMusadilangitkedyuh
kcITena mendapat  kelebihan  benapa  dkyak bieara  secara langsung
a/ch   i4JlhaA).    Dalam   riwayat   Abu   Dzar   dari   AI   Kusymihani
dicanfumkan  dengan  redaksi,  &1 ist-i JgL±!  (Karena  zwe»drpaf

kelebthan  be:rxpa  dkyak  bicara  secara  langsung  oleh  AIlchb. Iri
me[upakan riwayat mayoritas.  hilch  yang  dinaksud  oleh judulnya
yang sesuai dengan fiman-Nya dalan surah AI A'raaf ayat 114,  +';

rffjzi.',iSL:.f,t^i`si3':±Jife:¢l,usesungguhnyaAkumemilih
[ndchthkan]   kamu  dc[Ti  marusia  yang  lalm  [di  masanu]   untuk
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membowa risalah-Ku dan untwk berbicara langsung dengan-KuD.

Ini   menunjukkan  bahwa   Syarik  benar  dalani  menyatakan
bchwa  Musa  di  langit  ketujuh.  Kami  telah  mengemukakan  bahwa
hadits  Abu  Dzar  menyanainya,  tapi  yang  masyhur  dalam  riwayat-
riwayat ini menyebutkan bahwa yang berada di langit ketujuh adalah
Ibrahim.  Hal itu diperkuat oleh hadits Malik bin Sha'sha'ah, baliwa
beliau menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur.  Jika kisah ini
lebih dari satu maka tidek ada masalali, dan bila kisah ini hanya satu,
maka telch dipadukan bahwa ketika beliau naik Musa berada di langit
keenam dan Ibrahim di langit ketujuh berdasarkan teks hadi'ts Malik
bin  Sha'sha'ah.  Ketika beliau tunm Musa berada di  langit ketujuh,
karena  di  dalam  kisch  ini  (tLmmnya  Nabi  SAW)  tidak  disebutkan
bahwa  Ibrahim  berbicara  dengan  beliau  yang  berhubungap  dengan
shalat   yang   diwajibkan   Allah   atas   umatnya   seperti   yang.  Musa
bicarakan dengan beliau.

Sementara itu,  langit ketujuh merupakan puncak  tchap  awal
ketika beliau sedang tlmm Dengan demikian ini sesuai bahwa Musa
berada di sana, karcna dia yang berbicara dengin Nabi  SAW dalam

peristiwa  itu  (tumnnya Nabi  SAW)  saperti  yang  disebutkan  dalam
semua riwayat. Munghin juga beliau bebumpa dengan Musa di langit
keenam   lalu   beliau   naik   bersananya   ke   langit   ketujuh   karena
keutanaarmya  terhadap  yang  lain  karena  Allah  berbicara  langsung
kapadanya. Manfaat hal itu tampak dalam perkataarmya bersama Nabi
SAW   yang   berkenaan   dengan   shalat   yang   dibebankan   kapada
umatnya. Ari-Nawawi telah menjelaskan sekilas tentang masalah ini.

I:LIII+i{j>givbi€JiP`L3:;.jiJds("usakem%dz.a»berfuf¢,
"Wahai Tuhanku, aku tidak mengira bahwa Engkou akan mengangkat

Seseor¢»g  fepadrfu. ')  Dcmikian  redaksi  yang  disebutkan  dalam
riwayat   mayoritas.    Sedanghan   dalam    riwayat   AI    Kasymihari
dicanfumkandenganredaksi,gJifbi(Dz.a»ghaf)dan'J>i.

Ibnu-  Baththal   berkata,   "Musa   memahami   kekhususannya
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karena  Allah  beri)icara  langsung  dengannya  sewaktu  di  dunia  dan
tidak  ada  manusia  lain  saped  dia berdasalkan  fiman-Nya  dalam
surahAIA'raafayat114,ctstz!:3jll=./;+`IJ`uLeEJ=i£II='!d';

(Sesungguhnya Aku memilth [ndchihkan]  kamu dari manusia yang
lain  [di masamu]  untuk merha"a risalch-Ku dan untuk berbicara
/a»gr%»g de»gr»-K%). Yang dinalrsud dengan manusia di sini adalch
semua manusia, bchwa dengan fu dia bchck tidak ada seorang pun
dian8kat  kapndanya.  Ketiha  Allah mengutamckan  Muhanrmnd  atas
dirinya  karena  kedudulran  terpuji  yang  dianugerahkan  kapadanya,
maka ada orang lain yang dian8hat kapada Musa dan lairmya karena
hal itu."

Setelah itu dia menyebutkan pchedaan pendapat, bchwa pada
malam isro ` itu Allah befoicara langxpg kapada Muhammad SAW
tanpa  perantara   atau   dengan  perantara.   Selain  itu,   teriadi   pula
pchedaan pendabat mengenai Nali melihat dengan mata kapalanya
atau  dengan mata hatinya,  dan  apth in saat teriaga atau dalam
mimpi.   Penjelasan  tentang  pchedaan  pendapat  saputar  ini  telch
dipapackan dalam taffir surah An-Ndjm schingga tidak perlu diulang
di sini.

j@.13;:Lr;eu?&1]!iiii;]&cO,i3j?;ie?'(Kenrd.an
Jibril  membawanya nark ke  atas  it.A yang hanya  diketahwi  Allah.
hingga beliou sampal ke Sidrat.II Mintahdy. DemHiran redcks:i yam:8
dicantumkan  dalam  riwayat S]ndL  dan iri  termasuk  redaksi  yang
diselisihi oleh yang lain. Karena jirdu men]ratakan bchwa Sidratul
Muntaha  berada  di  langit  kertywh,  dan  menunlt  sebagian  mereka
berada di langiv keenam. Penaduan antara keduanya telal dipaparkan
dalam pqujelasamya. Mun8lin pada redcksi ini ada yang disebutlran
terlebih dahulu dan ada yang dischutkan di althir. Penyebutan Sidratul
Muntaha sebelum it`i, kenudian bdiati dibarva naik ke atas itu yang
hanya diketahul oleh Allah.

DalanhaditsAbuDzardischulran,¢:]=={tJ:ribfv,i,a;P?'
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T;ijtiji\'Lin.±t±,'¢±:1(KendianJibrilmembowakunalkhinggatanpak
olehku   dataran   di,mana   cku   dapat   mendengar  `goresan   pend).
Penafsiran tentang kata a/ masfawaa den ash-sriarz.zJ telah dijelaskan.
di awal pembahasan tentang shalat. Dalam riwayat Maimun bin Siyah
dari    Anas    yang   dinukil   oleh   Ath-Thabari    disebutkan    setelch

penyebutan Ibrahim di landt ketujuh, j€±! 3i I;i (Ten);¢fa dz. sa»a ado
sea"CZA  se{7®grz.).  Setelah itu beliau menyebutkan tentang AI Kautsar,

1aluberkata:ui::ij°`33®-+I+';i:++:(Ke"ndz.a#keJwarfaeSz.drafw/

M2t#fa!Aa).  Ini  sesuai  dengan jumhur.  Mungldn juga yang  dimaksud
oleh riwayat ini tentang ketingrian yang sangat pada Sidratul muntaha
adalah si fat yang paling tinggi, sedangkan yang disebutkan lebih dulu
adalah asalnya.

jf 3j o:LS +6 ab ,®6 g jis ,3j°, £r,3 3th°` b,S3  tDcz„.  4,,aA

AI  Jabbar,  Tuhan  pemilik  kaperhasaan  mendehat  lalu  bertanbch
deha lagi, hingga jadilch Dia dekat [pada Mwhanmad sejarck]  dun
oyung  busur  panah  atou  lebih  dekat  lagi). _Dalam irvyayat M:airmun
tersebut disebutkan,  ct¢ji )i p:1Ji Cti6 b\<i :+;3 ¥ al;tj b"ri  (r#Aa"mw

Azza wa Jalla kemudian mendekat lalu bertambah dekat lagi, hingga

jadilah Dia dekat  [sejarak]  duo lyung busuT panch atou lebth dekat
lagi).

AI Khaththabi berkata, "Dalam kitab ini -yalmi kitab Sfaa4z.%
B#k*arz.-tidak terdapat hadits yang lebih j elas daripada perincian ini.
Karena   ini   mengindikasikan  batasan  jarak   antara  keduanya   dan
menjelaskan  -tempat    masing-masing.    Hal    ini    bila    mendekat
diserupakan  dengan  sesuad  yang  dari  atas  ke  bawah.  Qrang  yang
belum   mengetahul   hadits   ini   kecuali   hanya   bagian   ini,   tidak
mengetahul  badan  lainnya,  dan  tidak  memperhatikan  bagian  awal
serta akhir kisahnya, maka tidak akan mengetahui maknanya {dengan
jelas.  Sementara menyerupakan adalah.> sikap yang tidak dibenarkan.
Orang yang memperhatikan barian ;wal hingga akhir -hadits ini, maka

|'j'
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akan menaliaminya dengan baik, karena hadits ini jelas menyatakan
balwa itu adalch mimpi berdasarkan redaksi awalnya, r3\E-EJ` Ji3 (Saaf

6e/z.awsedangfidzfr),dandibarianalthinyadisebutkan,liz-i!(Be/I.a%

ba»gr»).   SebaSan  mimpi   merupakan  perunpanaan  yang  hanis
ditakwiurm dengan malma takwil yang serupa, dan sebagian lainnya
tidckpeduditakwilkankarenasqpertikenyataan."

Saya abnu Hajar) katakap itu memang saperti yang. dikatakan,
dan  tidak  perlu  beralih kapada  orang yang menanggapinya  dengan
haditsSAaAz.A,*i|'!ifuJ%*3:9qit~jJ.e!(Ses«nggrAny8mz.mpz.

para nabi adalch wakyu sehingga tidck perlu ditakwilkanD. Seto; alb ho
adalch pendapat orang yang tidak mencemati bagian-bagian ini. Pada
pernbahasan tentang tawil mimpi telah dikenukakan bchwa sebarian
minpi para nabi perlu ditakwillran. Selain itu, telal dikemukakan juga
contoh¢ontohnya, di antarmya perkataan sahabat kapada Nabi SAW
mengenai mimpi beliau tentang baju, l,alu sahal]at berkata:  L+ a3.)i a
'b:LJ\ ..'J^i `dy 'l;;) {"Lalu apa yang enghau takwilhan,  wahai

RowfuJJ¢ti.? " Be/i.a# menjaiwab,  "4grma. ') selain itu, mimpi beliau
tentang squ beliau menjawab, *.I (J7mq), dan sebngainya. Nanun

pemyataan  al  Khaththabi  bahwa  itu  teriadi  di  dalan  tidur  telah
ditanggapi dengan kcterangan yang telah dikcmukakan sebelumnya.

Selanjutnya       AI       Khaththahi        mengatakan       dengan
mengisyaradran  bahwa  hadits  tersebut  mazysf '  dari  asalnya,  bchwa
kisah panjang ini merupckan kisah yang diceritakan olch Anas dari
dirinya sendiri. Dia tidak menyandakarmya kapada Nabi  SAW dan
tidck   menukilnya   darn   bdian   serta   tidak   menisbatkan   kepada

perkatan beliari. Maka kesimpulan tentang penuldlannya, bchwa ini
bcrasal  dariL pedwayat,  baik  itu  Anas  manxpun  Syarik.  Karena  dia
banyak mcriwayatkan sendirian redaksi-redaksi hadits munkar yang
tick diriwayatkan oleh pchwayat lairmya."

•   Sikapnya yang mengin8kari balwa Anas tidak menyandarkan
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kisah ini kapada Nabi  SAW adalah pernyataan yang tidak berdasar,
karena  minimal  riwayat  ini  ""rsa/  sfrczAabz..  Jadi,  mungkin  Anas
menerimanya    dari    Nabi    SAW    atau    dari    sahabat    lain    yang
menerimanya dari Nabi SAW. Lagi pula, kisch seperti ini tidak boleh
dikemukakan berdasarkan pendapat sendiri, sehingga riwayat Anas ini
hukumnya sana dengan hadits marjfy '. Jika apa yang disebutkan oleh
AI Khathtahbi  itu berlaku,  tentu tidck ada hadits  seorang pun yang
meriwayatkan saperti itu yang dianggap m¢giv. ', dan ini bertentangan
dengan  apa  yang  diamalkan  oleh  ahli  hadits.   Sehingga  penilalan
saperti itu tidak bisa diterima.

AI Khaththabi berkata, "Sesungguhnya yang terdapat di dalam
riwayat  ini,  yaitu  penisbatan  mendekat  kapada  Dzat  Yang  Maha
Perkasa i4zzcz w /a//a, bertentangan dengan para salaf, ulama dan ahli
tafsir,  baik  generasi  terdahulu  maupun  generasi  berikutnya.  Yang
dikemukakannya mengenai pengertian ini ada tiga, yaltu:

a.         Jibril  mendekat  kepada  Muhammad  SAW,  lalu  lebih  dekat
lagi.  Ada yang mengatakan bahwa ini  adalah bentuk redaksi

yang disebutkan lebih dahulu dan` disebutkan di akhir, seperti
kalimat, fc}dr/Jaa /w/aa#a# (mendekati si fulan), karena kata af-
fczda//I. (mendekat) disebabkan oleh kedekatan.

b.         Jibril    mendekat    kapadanya    sehingga   beliau    melihatnya
mendekat   seperti   halnya  beliau   melihatnya  meninggi.   hi
temasuk  tanda-tanda  kekuasaaan  Allah  yang  memberinya
kemampuan  untuk  melayang  di  udara  tanpa  menggunakan
media atau pun alat apa pun.

C. Jibril   mendekat,   1alu   Muhammad   pun   mendekat   sambil
bersimpuh sujud kapada Allah sebagal bentuk kesyukuran atas
apa yang telah dianugerahkan kepadanya."

Dia  berkata,  "Hadits  ini  juga  diriwayatkan  dari  Anas  dari
selain jalur Syarik dan tidak menyebuthan redaksi-redaksi ini. Itulah

yang menguatkan dugaan bahwa redaksi ini berasal dari Syarik."
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AI Umawi menukil riwayat dalam kitab j4/ Magivazz., dan juga
AI   Baihaqi   dari  jalumya,   dari  Muhammad  bin  Amr,   dari   Abu
Salanah, dari Ibnu Abbas, mengenai fiman Allah dalam surah An-
Najm ayat 13, ¢;;ii ij`}` 6T3 .rij'J (Da# seLs#"ggndny¢ Mwfaammad fe/aft

mdihatnya   [dalan ruparrya yang asli]  pada wa:ktu yang lalmr), dra
berkata, `Tuhannya mcndekat kapadanya." Sdrnnd-nya hasan, dan ini
merupakan hadits yang menguatkan riwayat Syarik.

Selain  itu,  AI  Khaththal)i  berkata,  "Ada  redaksi  lain  untuk
hadits ini yang juga diriwayatlran oleh Syarik seeara sendiri yang tidck
disebutkan oleh periwayat laimya, yaitu:  j\£}.I j! -J.}r F!- ?; stri
+± .;jil6> 'L;) \i. ..'Zilz1 ':;;) 'JLii ice {Inlu dia -yakni Jibril~
membowarrya nark kapada AI Jabber Ta'ala, lalu de  [Muhammed]
berkato  semeutara  Dia  berkata  di  tempat-Nya,  "Wahai  Tuhanku,
r].#grnhan/¢fa  drr].  keml.. ')  Tempat  itu  tidak  disandan8kan  kapada
Allah, karena tempat itu adalal tempat Nchi SAW yang senula beliau
berdiri sebelum t`mm."

Sctin  itry  AI  QBatrm±  mcamki±  darn  Ham  Abbas  tentang
redcksi,  j'l..ij3 c\:;i al \rfe  {AJ7aA  S77r mendehaf),  dia berkata,
`Malmanya, pedntah-Nya dan hukum-Nya."

Asal  mdra  af-fndaEJ/I.I.  adalch  t`mm  kapada  sesuatu  hingga
mendekat. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah tangga
diturunkan untck Muhammad SAW hingga beliau duduk di atasnya,
kemudian Muhammad mendekat kapada Tuhannya. Pada pernbahasan
tentang tafsir surah An-Najm telah dikemukakan hadits-hadits yang
menunju]dran bahwa yang dinaksud dengan iTJ adalah bahwa Nabi

SAW   melihat   Jibril   dengan   600   sayap.   Di   samping   itu,   telah
dikemukakan juga penjelasannya di sana.

AI Baihapi j.uga menukil serupa itu dari Abu ELralrah, lalu AI
Baihaqi berkata, `Dengan demikian sanalch riwayat-riwayat mereka
dalan hal ini." Nanun itu disanarkan oleh redaksi,  1--; g}:i j! d36
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fj (Lalu dia menyampalkan kepada hamba-Nya [Mwhanmad]  apa

}io7zg fe/aA t4//aA wad)wfha7!). Dinukil dari AI Hasan, bahwa kata ganti

pada  kata  g}--ii  (Aamba-Jvy¢)  kembali  kepada  Jibril.  Perkiraannya
adalch  lalu  Allah  mewahyukan  kapada  Jibril.  Menurut  AI  Farra`,

berkiraannya  adalah,   lalu  Jibril  mewahyukan  kapada  hanba-Nya,
Muhammad, apa yang telch Allah wahyukan.

Para ulama telah berupaya menepis kerancuannya.  AI  Qadhi
Iyadh  dalam kitab 4ry-fyzJa ` berkata,  `Tenyandangan dekat kapada
Allah  atau  dari  Allah  bukanlch  dekatnya  tempat  dan  bukan  pula
waktu,  akan tetapi  itu  adalah penisbatan kapada Nabi  SAW karena
keagungan   kedudukannya   dan   kelnuliaan   deraj.athya.   Sedangkan

penisbatan  kapada  Allah  adalah berupa kelembutan  terhadap  Nabi-
Nya  dan  pen8homatan  terhadapnya.  Apa  yang  mereka  katakan  ifu
ditakwilkan dengan hadits, £\:iJl +`! l[[[£tj Jj£ (T«Aa« dr.fa f"r«» fe

/o»gz.f), dan hadits, LJ13} L± tJiJi' I;;---3 ;p +;i;€ :; (Barcz»grz.ape

mendekat   kepada-Ku   sejenghal  maha  A]ou  mendekat  kepada-Nya
sehastdy."

Yang lain berkata, `Kata adLdzf»a";i4;" Qfedekatan) ini  adalah
kiasan   tentang   dekat   maknawi    untuk   menunjukkan    agungnya
kedudukannya  di  sisi  Tuhannya.  Sedangkan  kata  af-f¢do//i.z.  artinya
berusaha lebih mendekat. Redaksi, ci=.S +tl ¢seja!r¢k/ dw¢ w/.w#g

bar"r  pazzaA)  bagi  Nabi  SAW  adalah  sebagai  un8kapan  tentang
lembutnya perkara dan jelasnya pengetahuan,  sedan8kan bagi  Allah
adalah    sebagai    pengabulan    pemohonannya    dan    meninggikan
derajatnya."

Abdul  Haq  berkata,  `Ketika  memadukan  antara  kitab  .4sA-
S%czAz.Aczz.«,  Syarik  menambahkan  tanibahan  yang  tidak  dikenal  dan
mengemukannnya  dengan  redaksi-redaksi  yang  tidak  dikenal.  Isra`
telah diriwayatkan oleh sejumlah hafizh namun tidck seorang pun dari
mereka  yang  medwayatkan  sebagainana  yang  diriwayatkan  oleh
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Syarik. Apalagi Syarik bukan scorang hafich."

Abu  Muhammad  bin  Hazm  lebih  dulu  mengemukakan  apa
yang  dinyatakan  oleh  AI  Hafich  Abu- AI  Fadhl  bin  Thahir  dalam
sebuah jur himpunannya yang diberin judul i4/ JnfisAar /I.ayama *4/
4usAar. Di dalamnya dia menukil hadits dari AI Humaidi, dari Ibnu
hazm,  did  berkata,  "Dalam  kitab  haam  Bukhari  dan  kitab  haam
Muslim,  kami  tidak  menemukan  satu  hadits  pun  yang  tidak  karni
temukan  fafflrz).-nya  keeuali  dua  hadits  yang  kemudian  foffarz/.-nya
diliputi  keraguan  pedahal  keduanya  sangat  teliti  dan  pengetchuan
keduanyajugasangatltus."

Setelal itu dia menyebutkan hadits ini, dan dia berkata, `Di
dalamnya terdapat redaksi-redaksi aneh. Kesalahan dari Syarik dalam
hal ini adalah ucapannya, +E!`! j>jl i)i :)j (Sche/arm be/z.a" menerz.rna

wakyzf), dan bahwa saat itu shalat diwajibkan atasnya. Mengenai hal
ini tidak ada pchedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa itu teljadi
setahun  sebelum  hijrah,  dan  itu  terjadi  setelal  wchyu  diturunkan
kapada   beliau   sctdtar   12   taliun.   Selain   itu,   perkataannya   yang
menyatakan bahwa AI  Jchbar mendekat kapedanya hingga beriarck
dun  ujung  busur  panch  atau  lebih  dekat  lagi,  sedan8kan  Aisyah
mengatakan, bchwa yang mendekat itu adalch Jibril."

Abu AI Fadhl bin Thahir berkata, "Cacatnya hadits ini karma
Syarik mchwayalkannya secara sendirian. Sementara pemyataan mnu
Hazm balwa kesalahan dari Syarik adalch sesuatu yang tidck pemah
dilakukan sebelumnya,  karena  Syarik diterima oleh para inam /.arA
w  /zz'dz./,  dan  mereka  menilainya  tsz.gce,  meriwayatkan  darinya,
memasukkan  haditsnya  ke  dalam  karangan-karangan  mereka  dan
berdalih dengannya.  Abdullah bin Ahmad Ad-Dauraqi,  Utsman Ad-
Darimi  dan  Abbas  Ad-Dauri  meriwayatkan  dari  Yahya bin  Ma'in,
bchwa dia (Syarik) tidak ada masalch."

mnu   Adi   yang   masyhur   dari   kalangan   ulama   Madinah
mengatakan,   bchwa   Malik   dan   yang   ahli   hadits   tsz.ga fr   lairmya
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meriwayatkan    dari    Syarik.    Sedan8kan    bila    hadits    seseorang
diriwayatkan oleh orang tsz.gaA, berarti dia tidak ada masalah, kecuali
bila diriwayatkan oleh periwayat dfoa 'z/:

Ibnu Thahir berkata, "Haditsnya ini diriwayatlran darinya oleh
orang    ts!.gaA,    yaitu    Sulaiman    bin    Bilal.    Kalaupun    dianggap
meriwayatkan sendirian redaksi,  }=1'! dj+; 3i :+i (sere/win be/z.a„

me»erz.rna    wady/zt),    ini    tidak    berarti    hanis    mengesampingkan
haditsnya,  karena  keraguan  seorang  tsz.gaA  pada  satu bagian  hadits
tidak menggugurkan selunih haditsnya, apalagi bila keraguan itu tidak
berarti  melakukan  sesuatu  yang  diperingatkan.   Seandainya  hadits
orang yang meragukan pada satu bagian haditsnya ditinggalkan, tentu
akan   ditinggalkan   pula   hadits   sejumlah   iran   kaum   muslimin.
Mung]in mcksudnya adalah dia hendak mengatakan, g.i}`; dji i)i ai;J

(Sere/&A be/z.a" me»erz.rna wkyzf), namun iad malah mengatakan,  :¢

*\,Si®ti\(Sebelunbelioumenerimawakyul)."

Imam  Muslim  lebih  dulu  mengingatkan  dalan  kitab  dsA-
S7ZczAz.A tentang perbedaan yang terdapat dalam riwayat Syarik, karena
setelah  dia  mengemukakan sa»ad-nya  dan  sebarian  redaksinya  dia
berkata,  ``Dia mendahulukan dan membelakang serfa menambahkan
dan mengurangi."

Ada   juga    yang    lebih    dulu    dari    Ibnu    Hazm    ketika
mengomentari     Syarik,    yaitu    Abu    Sulainan    AI    Khaththabi
sebagaimana yang telah saya kemukakan.

An-Nasa`i dan Abu Muhammad bin AI Janid juga mengatakan
mengenai Syarik, `Dia edalah periwayat yang tidak kuat."

Sementara Yahya bin  Sa'id AI  Qaththan tidak menceritakan
hadits   darinya.   Memang   Muhammad   bin   Sa'd   dan   Abu   Daud
menilainya   tsz.gce,    naniun   ini   masih   diperdchalkan.    Bila   dia
meriwayatkan  secara  sendirian,  maka  bagian  yang  diriwayatkannya
sendirian  itu  dikategorikan janggal,  bahkan  dianggap  munkar  oleh
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orang yang mengatckan bahwa riwayat munkar dan riwayat janggal
adalah  sama.  Yang  lebih  utama  adalah  mencemati  bagian-bagian

yang   bertentangan   dengan   lainnya.   Jawabannya   adalah   dengan
menolak kesendiriannya atau dengan menakwilkannya sesuai dengan
riwayatjanaah.

Jumlah   bagian   riwayat   Syarik   yang  bertentangan   dchgan
riwayat periwayat masyhur lainnya ada sapuluh bahkan lebih, yaitu:

1.       .  Tempat para Nabi  di  langiv.  Dinyatakan bahwa  Syarik tidak
tepat  dalan' menyebutkan  tempat-tempat  mereka  di  langit,
namn  sebariannya  disapakati  oleh  Az-Zuhri  sebagaimana
yang telah dikemukakan di awal pcmbahasan tentang chalat.

2.         Pemyataarmya   bahwa   mz.'ra/.   itu   teljadi   sebelum   beliau
dian8kat    menjadi     rasul.     Jawaban     tentang     ini     telah
dikemckakan,  . dan    sebarian   mereka   menjawab    tentang

Perkataannya,  .¢-i}`! u+jEE+; .oi :)i  (sebe/«7»  be/z.a#  menerz.rna

woApr),  bahwa  "sebelum"  di  sini  adalah  berkenaan  dengan

perkara  khusus,  bukan  mutlak.  Mun8]in  maknanya  edalal
sebelum  diwahyukan  kapadanya  saped  perkara  isra`  dan
7»z.'ra/..     Artinya,    fu    terjadi    seeara    tiba-tiba    sebelun
diperingatkan,  dan  ini  dikuaqran  oleh  sabda  beliau  dalam

J
t\editsAdrznd\\[±,S'Lir'®j¢Atapramahkuterbelah).

3.         Pemyataannya  bahwa  saat  itu  beliau  sedang  tidur.  Jawaban
tentang   ini  juga  telah  dikernukckan   sehingga  tidck  perlu
diulang kenbali.

4.         Perbedaanya mengenai tempat sz.drafzf/ A4lztnzaAa, dan bahwa
itu berada di atas langit ketujuh yang tidck diketahui kecuali
oleh   Allah.   Sedangkan   menurut   yang   masyhur,   Sz.dr¢tw/
M«»fzzAa berada di  langit ketujuh  atau keenam  sebagaimana

J  I  `J` yang telah dipaparkan tadi.

5.         Perbedaannya mengenal kedua sungai tersebut, yaitu Nil dan
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10.

Euphrat, dan bahwa asal keduanya di langit dunia.  Sedan9kan
menurut  pendapat  yang  masyhur  dalan  riwayat  yang  lain
bahwa keduanya berada di langit ketujuh, dan bahwa keduanya
beraida\ di bowch Sidra.tut Muntaha.

Dibedahnya dada beliau ketika isro `.  Ini memang disepckati
oleh  riwayat  lainnya  sebagainana  yang  telah  saya jelaskan
dalam penjelasan riwayat Qatadah dari Anas,  dari Malik bin
Sha' sha' ah, dan saya juga telal mengisyaratkannya di sini.

Dia menyebutkan sungai AI Kaustar di langit dunia, sedangkan

yang  masyhur  dalam  hadits  menjelaskan  bahwa  sungal  itu
berada di surga sebagainana yang telch dipaparkan.

Penisbatan   kata   ndLdrmm/i4;zf    dan    af-fadtz//z.z.    (mendekat)
kapada Allah,  sedan8kan yang masyhpr dalam  hadits bahwa
itu    dinisbatkan    kapada    Jibril    sebagalmana   yang    telah
dipapaha.
Pemyataannya  bahwa  Nabi   SAW   enggan   untuk  kembali
memohon  kdinganan  kapada  Thhannya ` sctelah`  lima  kali,
sedari8kan riwayat Tsabit yang bcmsal dad Anas menyebutkan
bchwa itu teriedi setelch yang keschbilan.

Perkataan, iJ`Zi 3[JJ 'J\±i jlrfu.I SEi st-;i (ZAI/w .4/ /abbar

menaikkan,  lalu dia  [Mwhammad]  be;kata sementara Dia di
fempaf-Nj/a). Penj elasan tentang maslah ini telah dikemukckan
sebelumllya.

11.       Kembalinya  Nabi  SAW  setelch  lima  kali,  sedangkan  yang
masyhur\, dalani  hadits  bchwa Musa  menyunih  beliau  untuk
kembali  setelah  tina kali peringanan,  nanun beliau  enggan
kembali sebagainana yang akan saya jelaskan.

12.       Tanbchan penyebutan bejana ke'cil dalan mangkok Q>askom).
Hal ini pun telah dijelaskan sebelumnya.

Demikianlah barian-bagian dalam hadits ini yang saya belum
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lihat dalam himpunan perkataan seorang pun sebelumnya. Saya telah
menjelaskanmasing-masingkejanggalantersebutbesertajawabarmya.

Ibnul Qay)in dalam kitab 4/ Hadz. mengatakan, bahwa dalam
riwayat Syarik terdapat sepuluh kejanggalan, nanun dia menganggap

perbedaarmya    pada    bagian    para    nabi    ada    empat,    tapi    saya
menganggapnya     satu     bagian,    jadi     berdasarkan,    anggapannya

jumlahnya menj adi tiga belas.
':±J|.') ':±1±\. ':Lri+ ri>CL (Apa yang diperintahhan oleh Tuhanmu

*epadr"#).  Maksudnya,  apa  yang  Dia  perintahkan  kepadamu  atau
wasiatkan kepadanu.

:ir=p fr=> ;+'! 1+i :JLj  (Be/i.a%  men/.awab,   "Dz.¢
memerintchkan kepadalm lima puluh shalat. ') RTaihirmat seherty)apinyal
adalch  Dia memerintahkan  kapadaku  agar  aku  shalat  dan  agar  aku
memerintahkan  umatku  untuk  shalat  sebanyck  )ima  puluh  shalat.
Penjelasan tentang perbedaan redaksi pada bagian ini telch dipaparkan
di awal pembchasan tentang shalat.

93`!;t£6,Ou,id£±±=++irti±d'!*;rfefuji,#itj±.6
•+i °€] '.+i;I (Lalu Nabi SAW men:leh-ke arah Jibril seaian-akan

meminta peirdapatnya mengenai hal itu. Maha Jibril mengisyarathan
fepadanya,    "ya. ')   Dalam   riwayat   lainnya   dicantumkan   dengan
redcksi, +I;` ti. Kata 3i disebutkan dengan harakat/czfAaA dan tanpa

fes}idz.d  sebagai  penafsiran  yang  maknanya  di  sihi  saperti  €i,  tanpa

tasydid.

:==-+ 3! (Jz.fa `enghaw me»givc»drfr.). hi dikuatkan olch hadits

yang  telch  saya  sebutkan  pada  pembahasan  tentang  shalat,  bahwa
Nabi  SAW memchami  bahwa perintch  lima puluh  shalat itu belun
flnal.-,.

I+:al\|\.++.'ife(LaluJibrilmembowanyanaikmenghadap
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.4//aA).hitelchdijelaskandalampenjelasanredaksi,jis.

Mengenai redaksi, iJ`<a 3Jj `J\ji (Di.a *e"wdl.a#  berfafa,

seme#far4  D].a  dz.  jempaf-Ivya)  telah  dikemukakan  pandangan  AI
Khaththabimengenainyabesertajawabannya.

g+jirctctJiufo¢SL!1|!+{tJ.J3l;.J@'}i3(Dem!..4Jhafr,
sungguh aku telah memblyuk koumku, bani Israel, yang lebih ringan
drrz.   I.#z.).   Maksudnya,   dari   lima.   Dalam  riwayat  AI  Kasymihani
dicantumkan dengan redaksi, lin i? (Darl. i.#!.). Mcksudnya, kadar ini.

'oJ'fi \j±:}ai  (Namun  mereka  pun  tidak  mampu,  lalu

"e#z.#ggr/ha##)/a).  Kalimat  tJ3313  berasal  dari  kata  ar-rawd  yang

artinya meminta perhatian. Kata ini keniudian sering digunakan pada
apa yang  diingin]rm  laki-laki  dari` wanita, dan digunakan pula~pada
setiap yang dininta. Sedangkan kata JJi, artinya l.ebih sedikit. Dalam

riwayatYazidbinAbimalikdari`Anasdalamr4/s].rJb#wMardowaz.fa
disebutkan penetapan ini, \+i I;\± li-if ?\in--=p :+±l:i:.; ¢!i j> Cpj

(Divofibham   due   shalat   alas   bani   Israel   namun`  mereha   tidak
melaksanahannydy.

::+=6  (Sedr»gfro»  z.ma fm").  Dalan riwayat AI Kaymihani

dicantunkanasi3.

I'j\=Jri Lii±i (r#bwfa#);a /ed!.4 /emafa). Maksudnya, lebin lemch

dari bani Israil.

¢\':+i.k)6.j3:)\'>\=1.1'Zi==3.€(Lebihlemahdari.segiukur.anpostur

tubuh,hati,badan;.in@alaosaamdan`al`dysaad"qui:Infiar;i,yams
sana yaitu fi;ik atari tubin. Kata a/ a/.saam lebap inum d\aripada *ata
a/ dbdra» ®adan), kareria badan merupakan bagiin dari jasad selain
kepaladanujunganggotatubuh.Adajugayingrichgatakin`balwair/
bada#  merupakan  baSan  atas  jasad  dan  tidak  temasuk  bariah
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bawalya.

:+-*J'!*3rfe&1j±#1±j:izOu,iif(rerfradapSem%a
itu, Nabi SAW menoleh kepada Jibrir). Da,harm rivayat A;i Kas;yrhihami
dicantumkan Lir£.

i-£ij (£a/« dz.a menaz.fafaa»»y¢). Dalan riwayat AI Mustanli

dicantumkan  dengan redaksi,  i-=iJ£.  Redaksi pertama dalan hal  ini

lebin utama.

*ca®I:I:g(zzz.«gga}i¢#gAe/I.rna).Nashtentangyangkelimaini

bahwa  ini   adalah  yang  terakhir,  namun  ini  ber[entangan  dengan
riwayat    Tsabit    dari    Anas    yang    menyebutkan    bchwa    Allah
menggugurkan lima pada setiap kali beliau meminta keringanan, dan
bahwa kembalinya beliau sebanyck sembilan kali. Penjelasan tentang
hikmah dalam hal ihi telah dikemukakan. Tentang kembalinya Nabi
SAW setelah ditetapkan lima waktu shalat untuk meminta keringanan
lagi temasuk bagian redaksi yang diriwayatkan sendirian oleh Syarik.
Sebab  riwayat  yang  telpelihara  menyebutkan  bchwa  Nabi   SAW
mengatakan kepada Musa pada kali terakhir, ¢:) Jg 'l:I:;its:.i (4fu rna/„

/ewl¢drp rztAa»ha). hi lebih jelas daripada riwayat yang menyatakan
bahwa beliau  kembali  lagi  setelah  yang  teralchir,  dan  bahwa  Allah
berfiman kepadanya, "Wchai Muhammad," beliau menjawab, "Aku
penuhi  panggilan-Mu  dan  aku  memulickan-Mu."  Allah  berfirman,
"Sesung8uhnya  perkataan-Ku  aceputusan-Ku)  tidak  dapat  dirubah

]aS."

Tentang  hal   ini   Ad-Dawudi   menrin8karinya  sebagaimana

yang dinukil olch mnu At-Tin, dia \berkata, "Kembalinya beliau yang
teralthir  ini  tidck  valid,  karena  yang  dicantumkin  dalan  riwayat-
riwayat menyebutkan, bahwa beliau mengatakan,  €3j ¢¢*3 Jg cl:S£}

S?XS.S':=iis:)Sa±±':=::ri(AkumalukepadaTuhanku.Lalubeliou
diseru,    `Aku   telah   menetapkan   kewof iban-Ku,   dan   Aku   telah
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meringankan terhadap para hamba-Ku' .y'

Tentang redaksi, ;:Li3 J'! i;i :Li; ]di (£a/w A4usa berfufa,
"Kemba/I./c!fo   fepada   rwfaa#m#. ')  Ad-Dawudi  berkata,  "Demikian

redaksi    yang    dicantumkan    dalam    riwayat    ini,    bahwa    Musa
mengatakan  kapada  beliau,  C±lJ3 +'! i;!  (Kemba!/I./¢ft  fepada

I"Aa»m%) setelal Allah mengatakan, g:I-|' 'JS°` ]iiJ q (Kepzffroa» dz.

sz.sz.-K"    fz.dak   drpaJ   dz.zfba!A).    Redaksi    tadi   tidak   valid   karena
bertentangan  dengan  riwayat-riwayat  lairmya.  Jadi,  Musa  tidck  lagi
menyuruh Nabi SAW untuk kembali setelch Allah mengatakan itu."

AI  Karmani  melewati  riwayat  Ts`abit,  sehingga  dia  berkata,
"Jika  setiap  kali  beliau  mendapat  keringanan  sapuluh,  maka  yang

terakhir adalah yang keenani.  Maka bisa dikatakan bahwa tidak ada

pembatasan karena boleh jadi pada setiap kali kembali, beliau diberi
keringanan lima belas atau kurang atau lebih."

•S:+i 'J:i i\ 'J:L±.'¥ (Keputusan di sisi~Ku tidak dapqt diubah).

Orang yang mengingkari »asaAA  ®en8hapusan hukum) berpedomap
dengan  ini,  lalu  disanggah  bahwa  ysasAh  itu  mqupakan  penjelasin
tentangpuncckhukumyangtidcklaSdapatdirubap.

•t`.tJ{)()±r)®ds(Sunggwh,demiAllahakutelahmemb;ifuk...).

Redaksi tJ.3313 terkait dengan ie dan sunpch yang bemcksud sebngai

penegasan. Hadits ini dikemukakan juga dengan redaksi,  tJ.>313 .+a' &13
',J±!}}.,S(DendAllah,sungguhakutelahmenboyukbgivlsraiT).

±\ r:+la±ri ..'J6 (Dia berkata, ``Kalou begitu, turunlah, qtas
#am¢ ,4//aA. ')  secara tekstual, redaksi ini menjelaskan bchwa Musa

¥£sm£#t£¥anii¥;£arg3a*:i,=yr&:3?;r{S:a„gsfeA],chdep;9jTka#
aha malu kep;da Tuhan:ha k::rna aku iolak balik kepada-Nydy, ldrM
dia berkata: i±i\L (Ka/clw begr.fw, /#niH/ate). Nanun sebenamya tidak
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demikian,  karena  yang  mengatakan,  Pl +1; Ja+I  (Ka/a#  begz.fw,

fccj"7!/czfa  czfas  #amcr  j4//¢fa)  adalch  Jibril.  Demikian  yang  dinyatakan

oleh Ad-Dawudi.

?(:,ii\+±.-ii\q|'+)'tiE±.6(Belioukemudianteyjagasaat
berczc7cz  dz.  A4¢s/.i.d  Hczrczm).  AI  Qurihubi  berkata,  ``Mun8kin  beliau

tebaga dari tidumya setelah tidur seusai peristiwa isra `. Karena I.s7" `
beliau  tidak  tebadi  sepanjang  malam  akan  tetapi  pada  sebagiannya
saja. Mungkin juga maknanya adalah teljaga dari apa yang aku alami
sebelumnya  yang  berupa  menyaksikan  alan  yang  tinggi.  Hal  itu
berdasarkan firman-Nya dalam surch An-Najm ayat 18,  ,®11 ir €iJ :Lfj'

JJi\ *) (Sesungguhaya dia telah melihat sebagian tanda-tanda

[kekunsaan]   Tuhannya  yang  paling  besar).  Bdian  tLdak  ken[toahi.hii
kepada  kondisi   semula  kecuali   setelah  b.eliau  berada  di  Masjidil
Haran.

Sedan8kan perkataan beliau di pemulaannya, i,1` li g (Kefz.ha

¢faf  sedej2g  Jz.dzt7.),  mcksudnya  adalah  pemulaan  kisahnya.  Hal  ini
karena  beliau   sudah  mulai   tidur  lalu  malaikat  mendatangi  yang
kemudian   membangunkannya.       Perkataan   beliau   dalam   riwayat
laimya,.±rfu.ld;ui,O\£i;i.13r!ul£{lifi(Kefl.faafudi.a#f¢rafi.d%rda#

/erj.agr,  m¢/az.haf mend¢fa#gr.fa;) mengisyaratkan bahwa beliau belum
tidur."

Semua ini  berdasarkan  anggapan bahwa kisahnya sama.  Jika
tidak maka diartikan bahwa mz. 'rfl/. itu pemah tebadi dalan tidur dan

pemch teljadi saat teljaga.

€-atqtan

Musa  diberi  keistimeivaan  saperti  itu  deri  nabi-nabi  lainnya

yang ditemui  oleh Nabi  SAW pada malam  !.srq`,  karena dia adalah
manusia  pertama  yang  bejumpa  ketika  Nabi  SAW  hendak  turn.
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Selain  karena  umathya  lebih  banyck  daripada  umat  lainnya,  juga
karena kitabnya merupakan kitab terbesar yang diturunkan sebelum AI

Qur`an,  baik  dalam  segi  pensyariatan  maupun  hukum-hukumnya.
Atau, karena umat Musa dibebani shalat yang mana mereka merasa
berat akan hal itu,  sehingga Musa khawatir umat Muhammad SAW

juga seperti itu. Demikian yang diisyaratkan oleh perkataarmya,  J}i
'Jj!+I.,St;fiukarenasesungguhnyaakutelahmengivibanilsrai|).

AI   Qurthubi  berkata,   "Perkataan  orang  yang  menyatakan,
bahwa Musa merupakan orang pertama yang menjumpainya setelali
beliau turun,  adalch tidak benar.  Sebab hadits Malik bin Sha'sha'ch
lebih kuat dari ini, dan di dalamnya disebutkan bahwa Musa beriumpa
dengan beliau di langit keenan."

Jika kita padukan keduanya, mcka kesimpulannya adalali Nabi
SAW beriumpa dengan Musa di  langit keenam ketika hendak naik,
lalu Musa naik ke lanSt ketujuh lantas menjumpai beliau di sana (di
langiv ketujuh) setelah beliau turun.

38. Perkataan Allali kepada Para Ahli Surga

•4rfe a, jJ #,
-iJ apt : 'J}'#

L± l;i :'J}';£S 9#J th :J;£S .di:1: gi ::±j°13 di:1:13

dyf :]ir: .±++iii ir iLf F! p' a i=£;i ir'3 g+; i: c£}`
9±il,; ir :+i;i :0¢ gf3 9+; i: :`.]'# 9Ou,; ir :j=z;i

.i*j:fa:#faistt,;i*?#Jri:t#
7518. Dari Abu Sa'id AI Khudri RA, dia berkata: Nabi SAW
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bersatoJtoda, ``Sesungguhnya Allah  berf i:rman  kepade para  ahii  surga,
`Wahai ahli surga'. Mereka menjowch,  `Kani penwhi panggilan-Mu

wahai  TuharL  kami.   Kani  memuliakan-Mu,  dan  segala  kebaihan
berada di ked:un tangan-Mu' . Lalu Dia berkata, `Apakch kalian rela? '
Mereka mekyawab, `Bagc[inana kami tidck rela, wahai Tuhan, sedang
Eng:kou  telah  me:mberi.ken  kapada  ka:nd  c[pa  yang  belum  permah
Engkou berikan kepnda seorang pun di atara para makhluk-Mu'.
Maka Dia ber:kata,  `Moukch Aku berikan kepach kdian yang lebih
baik da:ri itv? ' Mereka menjowab,  `Wahai Tuhan, memang o[pa yang
lebih baik dari itu? ' Dia berfirman,  `Aku menetapkan keridhaan-Ku
atas  kalian sehingga Aku tidak akan pernah murka kepeda kalian
selamanya' ."

:~j+i ci:G:: Gi; 6dr iij # &i j= ¢#i .Oi ;i;3 g!;i if
.i;Li g! i:rj 'O;gill 3=joi #i * fej `Oi c3±T3ijI #i a ]i;

i:rL€j .i;3i °tif £J g<j'; i :Jj g'l± q 'l=J'3f :iJ' 'Ja;
.uted.I J6f :i.j£€j :St4iii3 :3ij3Li3 i£;i;r 'Jfai ;S¢ ;i;;

:St,;if€yi ]a5 .:0± €i:;i; 'y L€§ .i;T i;i u: ch~j3 :jl€ &i 'j*

c£J3 LGtJf *€,p: u:?i£gf 3i Sj Gy! ii£ +€ fy c,&i 'j*; I:
EJ

•&1];;rfe.i;3rGEi9€L;dr:furl:€€
E1

7519. Dari Abu Hrirairah, bahwa pada suatu hari Nabi SAW
bercerita,  sementara seorang lelaki dari pedalaman a]adui) berada di
hardapannyap bahwa seorang lelaki dc[ri kalangan ahli surga meminta
izim   kepada   Twha:rnya   uniuk   menanan,   rna,ka   AIIah   be]fi:rman
kepadanya,   "Bukankch   engkou   bolch   berbuat   semaunu?"   Dia
mekyawab,  "Tendu,  akan tetapi aku ingin inenanan."  Maha dia pun
segera  menabur  benih,  lalu  tananan  itu  cepat  tunbuh  dan  kokoh

836 - FrmluL BAARI



serta cepat pula pemanenannya dan penyinpanannya hingga seperti

gunung.  Lalu  Allah  berfe:rman,  "Tambah  lagi.  wahai  anak  Aden,
karena       sesungguhaya       tidak      ada       sesuatu      pun      yang
mengenyang.kanmu."    Maka    orang    badul    itu   berkata,    ``Wahal
Rasulullah,  engkou tidak akan mendapat ini keouali orang  Qii:raisy
atou  orang  Anshar,  karena  mereka  itu para petani,  adapun  kami,
b"ha»/CZA par¢ pef¢»z.." Maka Rasulullch SAW pun tertawa.

Keterangam Hadits

(Bab perhataan Allah kapada para ahli surgdy. Mcksndnya,
setelah   mereka   masuk    surga.    Pada   bat    ini    inam    Bulchariari
mengemukckan dua hadits, yaltu:

Pdrrm¢ hadits Abu sa'id, 3riji JJi t' :3fr°i Jag 'jj± ai 3!

(Sesungguhnya Allah berf i:rman kepada para.
s«rgr.')'Didalamnyadisebutkan,d;lj}II=>?

ahli surga, ``Wahai ahli

iri(rihame»efapha»
feridhaa»-K«  afczs  ha/I.a»).  Penjelasannya telch  dipaparkan  di  alchir

pembchasan  tentang  kelembutan  hati  dalan  bab  "Si fat  Surga  dan
Nercka".

Ibnu Baththal berkata, ' "Sebagian orang menganggap bahwa ini

janggal, karena mengesankan Allah bisa saja marah terhadap para ahli
surga, padahal itu bertentangan dengan teks AI Qur`an seperti firman-
Nya dalam surah AI Bayvinah ayat 8,  I:}$3J i{:i &1 ;gpJ li;i `€j i.,ul,a
'333 (Mereka kekal di dalannya selama-lananya. Allah ridha terhadap

mereka  dan mereka pun  ridha  kepada-Nydy, darL fr:rrnan:Nyai ddrarn
•surah AI An'aam ayat 82, bj'Jrf; +3 #qi iS' al5I'ji (Mereha z.twhaA

orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-
orang  }Ja»g  mc»chprf  peJzf»/."A).  Jawabannya,  mengeluarkan  para
hamba dari tidck ada menjadi ada merupakan anugerah dan kebaikan-
Nya. Demikian I.uga pemenuhan janji untuk mereka berupa surga dan
kenikmatan  merupakan  anugerah  dan  kebaikan-Nya.   Berlanjutnya
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nikmat tersebut adalah tambahan anugerah Allah atas ganjaran yang
laz`im.   Maha  Suci  Allah  dari  diwajibkannya  sesuatu  kepada-Nya.
Namun   karena   biasanya   ganjaran   itu   tidak   melebihi   waktunya,
sedan8kan waktu dunia ada batasnya, mcka waktu pengganjaran juga
bisa berakhir.  Dengan anugerah-Nya Allah memberikan ganjaran itu
secara.berkesinambungan (tanpa batas)."

Yang  lain berkata,  "Secara  tekstual,  hadits  ini  menjelaskan
bahwa keridhaan lebih utama daripada pep.umpaan. "

Hal  ini tampak janggal,  lalu dijawab bahwa di  dalam hadits
tersebut  tidak  diinggung  bahwa  keridhaan  lebih  utalna  daripada
segala  sesuatLi,  tapi  yang  disebutkan  adalah  keridhaan  lebih  utama
daripada  pemberian.  Kalaupun  memang  dianggap  demikian,  maka

periumpaan itulah yang menyebabkan keridhaan. Demikian pendapat
yang dinukil oleh AI Kamani.

Bisa  juga  dikatakan,  bahwa  maksudnya  edalah  tercapainya
segala   macam   keridhaan   yang   di   antaranya   adalah   peljumpaan.
Dengan demikian tidak ada lard kejanggalan.

Syal]ch Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Hadits ini
menunjukkan bahwa menisbatlran rumch kapada yang menghuninya
walaupun    sebenamya    bukan    miliknya    edalah    boleh.    Karena
sesungg`thnya surga adalah milik Allah. Di sini Allah menyandan9kan
kapada para penghuninya dengan mengatakan,  }faj°` :}ii U: (Wra!fra[z. CZA/z.

sz"gtz). Hikmah disebutkan keridhaan-Nya setelah mereka menempati
surga    adalah,    seandainya   itu   diinfomasikan    sebelum    mereka
menempatinya, maka itu temasuk z./me// );qgz.z-» (ilmu yang diyakini).
Karena itulah Allah mengabarkan hal itu setelch mereka menempati
surga   sehingga   temasuk   kategori   az.#"/  )/¢gz.I.7c   (discksikan   atau
dirasckan secara langsung). Inilah yang diisyaratkan oleh fiman-Nya
dalan surah As-Sdydah ayat 17, o*f i;i ir i#' ;gj;ii a :raJ` fr<, S6

(Seorang   pun  tidak  mengetahai   apa  yang   disembunyikan  untuk
mereha    yaitu    foermacam-macam    hikmat]    yang    menyedapkan
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pandanganmatdy."

Dia   berkata,   "Dari   ini   dapat   disimpulkan   bahwa   tidak
selaydrya seseorang diajak bicara tentang sesuatu kecuali dia dapat
menemckan bckti untck itu walaupun hanya sebariannya. Demikian
juga selaychya seseorang tidak mengambil perkara kecuali  sekadar
yang  dapat  dibawanya.  Hadits  ini juga  menunjukkan  tentang  etika
dalambertanyaberdasarkanperkataanmereka,?£lJ,`SJ?:¢i:*Stfi3

(memang  apa  yang  lebih  baik  dari  itu?)  KAIe"a _"eldr? b?ha?
mengetahui apa yang lebih utama dari apa yang tengch mereka alami.
01eh  sebab  itu,  mereka menanyakan  apa  yang  mereka ketalui  itu.
Hadits  ini juga menunjukkan bahwa  semun kebaikan  dan  anugerch
berada dalan keridhaan AIlah, dan semua selain itu dengan beragan

jenisnya  merupakan  danpdrya.  Hadits  ini  juga  merupakan  bukti
kerelaan  setiap  ahli  surga  dengan  kondisinya  walaupun  kedudukan
mereka  beragam  dan  derajat  mereka berbeda-beda,  karena  masing-
masingmerekamenjawabdenganjawabanyangsama,yaitu:6GSi
';givs °ti l'J3jl }±± .i (Engkou telah memberihan kapada kani apa yang

belun pernch Engkou berikan kapada seorang pun di  antara para
mckhluk-MuD.

Kedk¢,haditsAbuHuralrah,Urj6i9€.I,!3Jfj.i#i*it3aoi

(Bchwa seorang lelaki dari kalangan ahli surga peewi:ta izin ke?a.d?
rwAa7!#}/a!).  Dalam  riwayat  As-Sarakhsi  disebutkan  dengan  redaksi,

*3J`-q| 'Li.')'b.>'i;:;. (Dia meminta izin kepada Tuhannya untwk
menanam).

'C;ji'tjji.ti\`{gr(Akukemudianinginmenanan."Makadia

pw#  sege7.a).  Di  sini   ada  kalimat  yang  tidak  disebutkan,  kalimat
selen8kapnya  adalah,  maka  dia  pun  diizinkan,  1alu  dia  menanan,
1antas cepat tunbuh.

•g®;± 'tJ*'\ 'uS (Karena sesungguhnya tidak ada yang
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me#geny&»gifazz#m«).    Demikian    redaksi    yang    dicantulnkan    oleh
mayoritas    periwayat,    sedangkan    dalani    riwayat    AI    Mustamli
dicantumkan   dengan  redaksi,   f;F=i C±J£LJJ dy   (rz.da!fr  ¢da  }Jcz#g

meng*4Jq#gr.mw), dari kata a/ was 'ct (lapang atau luas).
'+`=Lpi *¢,¢ {i:?fai 3i faj .y! iia jgiv€ i tai 'j5i; u: :a;i}€yi jdi

i:;iuMakaoran;baiulituberkat;,"Wa;aiR;sulullah,e;:koutzdak
akan mendapai ini kecuali orang .Quralsy atou orang Anshar, karena
merefro  I.fw pare pefa!#z.).  Ad-Dawudi  berkata,  `Kata  I:+i  adalch

dugaan yang keliru, karena sebagian besar dari mereka tidak bercocok
tanan."

Saya   qbnu   Hajar)   ka;akan,   penilaiannya   ini   menyan8kal

penSp8karan  yang  bersifat  -mutlak,  karena  bila  sebagian  mereka
bercocok  tanam,  berarti  perkataan  orang  badui  itu benar mengenai
mereka.Keniudiananggapanjanggaltentangredaksi,;;f[-i.dijLJ'Y

(fz.dzz* ado  sese¢afz. pzf#  )/a»g  mengen)/¢#gfafz#mzf)  bila  disandingkan
dengan firman Allah mengenai si fat surga dalam surah Thaahaa ayat
118,Ls3---b''Y3Laij+jqiiiC+ia!(SeswnggrAny¢ham"fz.da*czha»

kelaparan di dalannya dan tidak akan telakyang). Hal irii dij]a:Ivatoito,
bahwa   penafian   kenyang   itu   tidak   berarti   lapar,   karena   antara
keduanya ada perantara,  yaitu kecukupan.  Selain itu, makannya ahli
surga adalal karena kenikmatan, bukan karena lapar.

Ada perbedaan pendapat mengenai kenyang di surga. Menunit

pendapat.yang  benar,  tidak  ada  kenyang  di  surga,  sebab  bila  ada
kenyang   tentu   hal   itu   akan   men8halangi   untuk   terus   menerus
menikmati makanan. Jadi, yang dimaksud dengan ;;;. C:A:;i; 'Y (fz.dok

ado  seswafw p##  )"ng  me#genyangha#mw)  adalah  dilihat  dari  segi

pandangan   manusiawi   dan   tabiat   manusia   yang   selalu   mencari
tambahan kecuali yang dikehendaki Allah. Penjelasan tentang hadits
ini telah dipaparkan di alchir pembahasan tentang bercocok tanain.
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39. Ingatnya Allah adalah dengan Perintah dan Ingatnya Para
Hamba adalah dengan Doa, Ketundukan, Risalah dan

Penyampaian

Jff.yh)..JJalf,'ft,
£ 66 .o!

`?J#€`YJ

Berda;sarkan Fir.rr+a]:INya., `CKarena itu, ingatlah hamu kepada-
Kw  %isca)/a  Aha  I.rig¢f  @ci/a/  *eprcJ¢mct."  (Qs.  AI  Baqarch  [2]:  152)
``Dan bacckanlch kepada mereha berita panting tentang Nwh di waktu

dia berkata kepada koumnya, `Hai kaunha jiha terasa berat bagirm
tinggal  f oersapaku)  dan peringatanku flcepadanu)  dengan a_ya_t-ay_atL
Allah, maha iapada Allah-lch aha bertowahal. Karena itu bulatkanlch
keputusanmu      dan      (Iunpulkanlah)      sekutu-selutunu      (untuk
membinasahanha)..     Kemudian      janganlah      keputusanmu      itu
dirahasiakan,  lalu laJwhanlch terhadc[p  diriha,  dan janganlch kanu
memberi tangguh kapadaha. Jika kam bexpaling (dart peringatanku),
aku tidak meminta upah sedikit pun daripadanu.  Upchha tidak lain
hanyalah  dart  Allah  belaka,  dan  aku  disanh  supaya  aha  termasuk

golongan   orang-orang  yang   berserah   diri   (kepada-Nya)'."   (Qs.
Yuunus [10]: 71-72)

Mckna G%wmmafa adalah kesedihan dan kesulitan.

.L;, :Ojj, tfr9i g3 A ¢d~; ,#, :dL9ti ,jj
I  Mujahid berkata,  "Lalu  lakukanlch terhadap  diriku  apa yang
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eta di dalan dirimu." Cri/}ieng[ artinya putuskanlah.

fir a;+;; £ :+fb: ~4;L=, £jfloi ir Lf b!3 :hacF; ]6'j
L3£t: Ff ifT # ,4rfe ]j,9i i;3 {];i; L i+j 9;2L~' ;L9! t&i

.;TjL°, :;:!a:j°i ffli3 .;Gr ':=i iffe gi; ci3 c&l fir a;:~±

•* Ji£3 €£ul, g! i :u:,*
Dan Mujahid berkata, "Dun /.z.fag seseonang den. ortz»g-ori4#g

musyrikin itu meminta perlindungan kepadrmu, maha lindungilah dia
supaya  dia  sempat  mendengar  firl'Iran  Allah..'   Sescoi[am8  datw8
kapadanya lalu mendengarkan dengan seksama apa yang dia katakan
dan  apa  yang  ditunmlran  kapadanya,  maka  dia  anan  hingga  dia
mendatanginya.  Dia  kemudian  mendengarkan  darinya  ha/am  AIlah
dan  hingga  mengantarkannya  yang  aman  baginya  dari  nana  dia
datang.  Makna ' "berzto }/4»g besar" adalah AI Qur`an, Makna "hafa[

y¢#g bemar " adalah yang haq di dunia dan diamalkan.

EieteramEan Hadits

(i r3yj i,ff uiD ..S^i rr,f a, uBerdasarkan Finan~Nya,
``Karena z.tr,  I.#grfhafe ham.I fagpa[d¢-K#. ') Imam Bukhari dalam kitab

K%czdy J1/cz/ .4/ foa!d berkata,  "A]rat ini menjelaskan bahwa ingatnya
hanba  berbeda  dengan  ingatnya  Allah  kapada  hanba-Nya,  kardra
ingatnya   hanba   adalah   dengan   doa,   ketundukan,   dan   pujian,
sedan9kan ingatnya Allah adalah dengan mempelkenankan."

Kemudian dia mengemukakan hadits Umar secara m&giv ',  'Jj£;'

€±}5\:~Ji g+;i t..i :+:ali a=£;i ¢i€:i :i tf+} aii2 :; :.!'us &i  (4//&A
berfirman,   "Barangsiapa  yang  disibulck:n  oleh  dzikir  kepada-Ku
sehingga  tidafe merinta  kepade-Ku,  maha Aha menberiirya  sebalk-
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ba;ik apa yang Aku berikan kepada mercka yang meminta. ')

Ibnu Baththal berkata, `.Malma perkataan inam Bukhari, bab
"Ingatnya Allah dengan Perintch" adalah ingatnya Allah kapada para

hamba-Nya  adalah  dengan  memerintahkan  mereka  untuk  menaati-
Nya.  Apabila  mereka menaati-Nya maka rahmat-Nya  dan  anugerch
nikmat  dari-Nya untuk mereka,  atau  Allah mengadzab  mereka bila
mereka   maksiat   terhadap-Nya.   Sedangkan   ingatnya   para   hanba
kepada Tuhan mereka adalah berdoa kepada-Nya, tunduk kapada-Nya
dan  menyampaikan  risalah-Nya kapada  para  malchluk.  Ibnu  Abbas
mengatckan tentang fiman Allah dalan surah AI Baqarah ayat  152,
•* )Jjj i,fSl (Ingatlch karm kepada-Ku niscaya Aku ingat [pula]

feprdrmw),    `Bila   hanba   mengingat   Tuhannya   dalan   keadaan
menaati-Nya, maka Allah menSngatnya dengan rahmat-Nya. Dan bila
dia mengingat-Nya dalan keadaan maksiat terhadap-Nya, maka Allah
mengingatnya  dengan  laknat-Nya'.  Jadi,  makna  a?JJ®3i +;j:,i:3l

(Ingatlah  kanu  kepada-Ku  riscaya  Aku  ingat   [pula]   kepadanuD
adalah ingatlah kepada-Ku dengan ketaatan niscaya Aku  ingat pula
kepadamu dengan pertolongan. "

Diriwayatkan  dari   Sa'id  bin  Jubair,  "Mcksudnya,  ingatlch
kapada-Ku  dengan  ketaatan  niscaya  Aku  ingat  kepadamu  dengan
anpunan."

\   Ats-Tsa'labi    menyebutkan    sekitar    empat    puluhan    lebih

ungkapan  tentang  penafsiran  ayat  ini  dari  para  chli  zuhud  yang
semuanya kembali kepada makna tauhid, pahala, kecintaan, doa dan

pengabulan. Makna "dan ingatnya para hamba adalah dengan doa . . ."
adalah semua yang disebutkannya cukup jelas berkenaan dengan para
nabi, dan termasuk selunh hanba dalan hal doa dan ketundukan."

Ibnu At-Tin mengemukakan, "hgatnya hamba adalah dengan
lisan,  dan  ketika  dia  hendak  melakukan  keburukan  lalu  ingat  akan
kedudukan Tuhannya lalu dia menchan diri dari itu. binukil dari Ad-
Dawudi,  bahwa suatu kaum berkata,  `Sesungguhnya dzikir ini  lebih
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utama'.   Namun   sebenamya  tidak  demikian,   tapi  ucapan  dengan
lisannya,  /a!cz  I./c[clfaa  I.//cr//aaA  dengan tulus  ikhlas dari hatinya adalah

lebih  utana  daripada  mengingat-Nya  hanya  dengan  hatinya  tanpa
berbuat maksiat."

Saya  (Ibnu Hajar)  katakan,  itu  dianggap  lebih utania karena
memadukan   antara   dzikir   dengan   lisan   dan   dzikir   dengan   hati.
Tampak  pula  keutamaannya  karena  sahnya  penerimaan  dzilmillah
dengan lisan, .tidak demikian halnya dzikir dengan hati. Menahan diri
dsri  perbuatan  bunk  yang  disebabkan  karena  dzikir  (ingat  kepada
Allah) merupakan kadar tanbahan yang disebabkan oleh keutanaan
dzikir.  Dengan  demikian  apa  yang  dinukilnya  dari  kauni  tersebut
dianggap, bukan apa yang dibayangkamya.

•t\.F)J'.¢=1.rfe'fi(J(Danbacakanlahkapadamerekaberita

penfz.7!g re#£cz7tg IV#fr  ...).  Ibnu Baththal berkata,  "Ini mengisyaratkan
bahwa  Allah  menyebutkan  Nuh  dengan  apa  yang  disampaikannya
kapada   orang-orang   yang   diperintahkan   ngar   cia  menyampaikan
kapada    mercka    dan    mengingackan    akan    ayat-ayat    Tuharmya.
Demikian  juga  setiap  nabi  yang  dittigastcan  untuk  menyanpalkan
Kitab-Nya dan eyariat-Nya."

AI Karmani berkata, "Yang dinallsnd dengan penyebutan ayat
ini  adalah Nabi  SAW dischutkan bahwa belian diperintahkan untuk
membacckan kquda unratn}ra dan menyapaikan kapada mereka, dan
Nuh juga mengingatkan mercka tentang ayat-ayat Allah dan hukum-
hukun-Nya."

53IT3>3 ill :Lli;  Orakna  GA"m7»aA  adalah  Kesedinan  dan
kesulitan).  hi  adalah  penafsiran  fiman  Allah  yang  menceritakan
tentang Nuh,  i=± ;<;-ji ++i :r<£ `Y ;---i (Kemwdz.a» /.a»gr»/aA

faep"fusa»m" I.fo dz+czAasz.¢ka»), yaitu kelanjutan dari firman-Nya,  J!13

F)J¢.;r$3(Danbacakanlahkepadamerekaberitapentingtentang
Nutty.
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mnu At-Tin mengemukakan, bahwa makna gfow7#mafo  adalch
sesuatu  yang  tidak jelas.  Contohnya,  aJ gawmt flz. g¢wmJ#afe  artinya

perkara kaurn itu tidak jelas dan sanar bagi mereka. Contoh lalrmya,
gfaw"m¢   clJ  fag./a¢/   artinya  bulan   sabit   itu   tertutupi   oleh   sesuatu
sehingga  tidak  terlihat.  Kata  cI/  gtiammw  juga  berarti  sesuatu  yang
menutupi hati dari kedukaan.

ail:oj;|i{}Z+;9ije3';i}±=iI:'ap\a;J6(Mz47.aAz.dberhafa,
"Laha  lakukanlah  terhadap  diriku  apa yang  ada  di  dalam  dirimu.

Ufiuq artinya putuskanlah). Sam¢d-nya disanbun8kan oleh AI Firyabi
dalan kitab ,4f-r¢/sz.I dari Warqa` bin Umar, dari mnu Abi Najih, dari
MujahidtentangfirmanAllahdalansurinYuunusayat71,J';lj±`iJ:
'rffJJ9;3 'Y) (Lalu  laJoukanlch  terhadap  diriku,  dan janganlah  karm

member2.  fa#ggwfa  kepodefu),  dia  berkata,  "Maksudnya,  lakukanlah
terhadapku apa yang ada dalan rencananu."

Ibnu    At-Tin    berkata,    "Kalimat    wgdtiw#    I./avya    artinya
lakukanlch apa yang terpikirkan olehmu."

Yang  lain  berkata,  "Maksudnya,  cermatilah  perkaranya  dan
bedckanlch, karena tidak ada syubhat, kemudian lakukanlah apa yang
kalian  suka  seperti  pembunuhan  atau  pun  lainnya,  tanpa  memberi
tangguh."

Mdraperkataan,¢i}:i3S{(Ujiwqartinyaputuskanlah)adalch

cermatilch perkaranya dan rincikanlah, karena tidck ada syubhat.

Dalam sebagian naskah (salinan) disebutkan, ¢1! : ij:rJ{ 'JdJ

(Ada   yang   mengatakan,   w;¢rwq   artinya  putuskanlch).   Jadi,   bukan
termasuk perkataan Mujahid. Ini dikuatkan oleh pengulangan kalimat
•ap\±± 'Jir) (Dan Mlyahid berkata) sctelalnnya.

cii is^j a;:ri£ # 6}6 93\±=Lt #;ill.i de `Jii .o!3 :aap£ 'J63

i;!fe.Ol;J\.(Da;Mujahid;erkata,"Dan'jikaseseoran±dariorang-
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orang   musyirikin   itu   meminta   perlindungan   kapadamu,    maha
lindungilah   dto   supaya   dia   sempat   mendengar  firman   Allah."
Maksudnya,   seseorang   datang   kepadanya).   Malrsndnya.,   datang
kapada Nabi SAW, i;3!b: # dot J¢ ¢ `Jjj'i G3 {'Ji{ a €±:ti (£a/% d..a

mendengar:ken dengan sekeama apa yang dia katakan dan apa yang
diturunkan kepadrnya, maka dia anan hingga dia mendatanginydy.
Dalam  riwayat  AI  Kasymihani  disebutkan,  g-i+i Car--ir  (Kefz.ha  dz.a

nendtonginydy.
'*+i'`:;>'ak'8;±SLly'{iis'*¢Mahadiamendengarkan

de:rinya   Kalanullch   dan   hirigga   mengautarhannya   yang   a:man
hag7.»yzz   dczrz-   ma»a   dz.a   dafc»g).   Hadits   ini   diriwayatkan   secara
mausAzf/  oleh  AI  Firyabi  dengan  sa»ed  tersebut  hingga  Mujahid
tentangsurahAt-Taubchayat6,a3\ai-I.}€j±gJi:I.Iir1>ib!3(Da»/.z.ha

seseorang  dart  orang-orang  musyirikin  itu  memiuta  perlindungan
fepadrmzt), dia berkata, `Maknanya, seseorang datang kapada beliau
lalu mendengarkan apa yang beliau katakan dan apa yang ditunmkan
kapada beliaii, maka dia anan hingga mendatanSnya lalu mendengar
kalan Allah hingga mengantarkannya kapada yang aman baginya."

Ibnu Baththal berkata, "Disebutkannya ayat ini adalah karena

perintah Allah kapada Nabi-Nya agar melindungi orang yang meminta
perlindungan hingga  dia mendengar kalan  Allah.  Jika  dia beriman
maka    itulah    yang    diharapkan,    jika    tidak    maka    hendaknya
mengantarkannya  kepada  yang  anan  baginya,  sehingga  berikuthya
AIlah melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya terhadapnya."

irJ°i :a=+ail.I iJ13 orakna  "berz.f& );¢»g bes¢r" adalah AI

Qur`an). Ini adalch penafsiran Mujahid. Hadits ini diriwayatkan secara
mc!usfawJ   oleh   AI   Firyabi   dengari  scrHad  tersebut   hingga  sampai
kapadanya.

Ibnu   Baththal   berkata,    ``Disebut   #czbc[`   ®erita),    karena
informasi  disampaikan kapadanya.  Maknanya, jika mereka bertanya
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tentang  berita  besar,  maka jawablin  mereka  dan  sampaikanlah  AI

Qur`ankapadamereka."

Iir-Ra8hib  berkata,   "Kata  a7t-#a[ba`  adalch  infomasi   atau
berita yang mengandung makna besar sehingga tercapailah ilmu atau
dugaan  kuat.  Hak  informasi  atau  berita  yang  disebut  #ab¢`  adalah
terbebas dari kebohongan."

I :)J>3 6ful d \:i :u:`;£ Ov4akna "hafa )/a"g beHar" adalah

yang    haq    di    dunia   dan    dianralkan).    Ibnu    Baththal    berkata,
"Mcksudnya, fiman Allah dalam surch An-Naba` ayat 38,  i}' '®}i * q!

t\'j.'J6'j'j>`j\{KeoualisiaptryongdiberiizinkepndonyoolehTuho;
Yang  Maha  Pemurah;   dan  dia  mengucapkan  kata  yang  benar).
Artinya, yang haq di dunia dan dianalkan. Itulah yang diizinkan untuk
berbicara di hadapan Allah dengan syafaat bagi siapa yang diizinkan-
Nya."

Saya  ¢bnu  Hajar)  katakan,  hadits  ini  diriwayatkan  secara
]#ausfow/olehAIFiryal)ijugadariMujahiddengansc[#adtersebut.

AI Kanani berkata,  `Kebiasaan imam Bukhari,  apabila dia
menyebutkan  suatu  ayat  yang  sesuai  dengan  judulnya,  maka  dia
menyebutkan pula sebagian riwayat yang terkait dengan surch tersebut

yang  mengandung  ayat  tersebut  dimana  penafsirannya  dinilai  valid
olehnya dan serupanya sebagai riwayat penguat."

Tanpaknya, dia belum menan8kap letak kesesuaian ayat yang
terakhir ini dengan judulnya. Yang tampck dari kesesuaiannya, bahwa
fiman-Nya, e:ljJ yang ditafsirkan dengan yang haq den penganalan

di  dunia  adalch  mencakup  dzikrullah  dengan  lisan  dan  hati  secara
bersamaan  dan  sendiri-sendiri.  Dengan  demikian,  ini  sesuai  dengan

perkataannya  ®ada redaksi judulnya),  ingatnya para hamba  dengan
doa, ketundukan.
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Catatan

Pada bab  ini  imam  Bukhari  tidak  mengemukckan  satu  pun
hadits    "cl¢w'.    Mung]cin    dia    telah    menyiapkan    bagian    yang
dikoson8kan    (untuk    diisi    kemudian),    namun    para    penyalin
melewatkan bagian yang  dikoson8kan ini  seperti  laimya.  Dan yang
cocokuntiikiniadalchhaditsqudsi,*;`ulaj-J;£=r.L€¢d;f'3*

(Barangsiapa    mengingat-Ku    di    dalan    dirt-Nya    maha    Aku
me#gz.#g¢f#);a   dz.   dcI/am   Dz.rz.-Kw).   Hadits   ini   telch   dikemukakan,

karenaselainitubisajugaditerapkanhadits,y;¢#-'J;yig!d,i;#

(Barangsiapa   menyebut-Ku   di   dalan  suatu  khalayck  maka  Aha
menyebutnya   di   dalam   khalayak  dengan  rahmat  dan  ampunanD.
Kemudian  saya  mendapatkannya  dalan  kitab  K*a/a j4raJ -4/ Jbcld,
imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Huralrah yang di dalannya
disebutkan,   d,:I+ :&i 'jji=i .€d'¢.I '+3 4, ra°i :1:i}°i 'jji£ :i±:±, °o; i3ji

g±:± {Jiha kalian mow, bacalah,  ``Hamba tw berkata,  `Segala plyi
bagi AIlah Tuhan semesta alam'. rna:fea.Allah berf i:rman,  `Hanb.a-.KT
fehaAmem%/.z.-K«'.')hinggaredaksi,]jii{:ag=L`9t.!3'Ja``4c:!:1:i!°i'jjii
'Jj; 6 ±+;+;) `€¥ Jf ) i±'-uffi` o,f a ..`dr) uHanba itu berkata, .`Hanya

kepada-Mu hand menyembch dan hanya kapada-Mu kant memohon

pertolongan."   Maha  Allah  berferman,   "Ayat  ini  antara  Aku  dan
harnba-Ku, dan bagi hanba-Ku apa yang dia minta. ')

imam Bukhari berkata,  "Ini menjelaskan bahwa pemohonan
hamba adalah selain apa yang diberikan Allah, dan perkataan hamba
adalah    selain   perkataan   Allah.    Dari   hanba   adalch   doa   dan
ketundukan, sedan8kan dari Allah adalah perintch dan pengabulan."

Hadits Abu Hurairah ini dinukil oleh Malik, Muslim dan para

penulis  kitab  .4s-S#7!a#,  namun  hadits  ini  tidck  memenuhi  kriteria
imam Bukhari  sehingga dia hanya mengisyaratkan, dan yang seperti
ini banyak ditemukan dalam kitab Sfeflfoz.A Bwfrfearz..
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40. Firman Allah,13lfupi & IJli;i % ``Jr¢rt77I¢ I.f«/.¢«g¢7I/¢A A¢7»w

mc#gnd¢fa" sck#fw-sck#fw b¢gr. A#¢fe." (Qs. AI Baqarah [2] : 22)

dr), :rd3, ` dl

ir }`jrd'3 de
£+3 Ou,; I¢jidi 3' 6rfu€3, ::+; ir 3j~j3

tJ*i t#' dy ir 65!,jj'i j!3 co'!
'oojoj.: i iijj`i3, :gjj'j tt65ijrtfui 63 f3 oj$6 &i +i ci!jfrfu°i

•(fT ¢'; i, a
Dan f rrmunn AJ:Lain, "Dan karrou edckan selutu-scku:tu bagi-Nya

prong bersifet) demikian itulah Tuhan semesta alam." (Q!s. Fwhstril]at
[4\|.. 9D "Dan sesungguhaya tekih diwakyu,ken kepadanu dan kepada
(nabi-nabi) sebelunmu, ` Jiha kanra mempersekutthan (Allah) , niscaya
akan hapus  amalrm dan teutulah kamu termasuk orang-orang yang
meragi.   Karena   irfu,   hendckla].   AIlah   soy a   kanu   sembch   dan
hendaklch harm terl!nasuk clrcmg-orang yang bersyukur' ."  uf|s.  Azr
Zunar  [39]:  65-66)  dan  firmanNya,  "Dan  orc}ng-ortz7!g );4!#g  fz.da*
menyembah  Tuhan yang  lain  beserta Allah.»  (Qs.  AI FTAIquAI\ T:25|..
68)

#ofc, #'3) t('of* *j °t! }b; *#i *}£ 6j) :k* Jj3
*+a:; Ou,is ct&i a'ir' fe3qi3 pi3iiJi 6k *> 3 ct}€£I;i *
+^*, ir;tJrf3 3qoi jedi giv g; f; e3 .:± 'J3*; FJ

.tiiiir€636jfi;aif6i£3>:L!'iL€

Th"ch  berkata...  ``Dan  sebagian  besar  dart  mereka  tidak
beriman kapada Allah, melchkan dalam keadaan memperselutukan
Allah  (dengan  sembahan-sembahan  lain)."  (Qs` YuusNI£ [\Z]..  loo
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``Dan  sunggwh jtlca karm bertanya kepada mereha, . Siapahah yang

me#clpfaha#  mereha?"  (Qs.  Az-Zukhruf  [43]:  87)  Dan   "Sz.aprfroA

yang  menctptakan   langit   dan  bumr!   niscaya  mereka  menjowab,
`j4//aA'."  (Qs.  Az-Zumar  [39]:  r38)  Itulch  keimanan  mereka padahal

mereka   juga   menyembah. selain-Nya.   Demikian  juga   apa   yang
disinggung mengenai diciptakannya perbuatan para hamba dan usaha
mereka berdasarkan fiman-Nya, "Dam Dz.a fe/aA menczpf¢ha# seer/a
sesuatu,   dan   Dia  menetapkan  ukuran-ukurannya  dengan   serapi-
ropJ.H}Ja." (Qs. AI Furqaan [25]: 2)

tL+iLi°i3 Lal`L,}i; ¢;;; :;=j°i ®y! :<j5in°i ]3i: e :ip\;; ]6j

L'L¢;3.++}iiri;;3ioi;gfajh*ie#£3fai'jfLi,
I:.+;; i€3]®i ± 'L3¢+i,i 6;i:;j®i cjfai ;\i tf;j`i3 .i`i:g 'O;±j\ij''         .-4£&ir±iggivo",Ji :*go,i};

Mujahid     berkata,     "Kamz.     f!.drk     menwrzI»haw     rna/¢z.haf
me/az.»faczn  dengcz»  benair."  Maksudnya,  dengan  risalah  dan  adzab.
"Agar  Dia  menanyakan  kepada  orang-orang  yang  benar  tentang

febe#air4# "ereha." Maksudnya, para penyampai dan pelaksana dari
ka+angan paral  ra;sol.  "Dan  sesungguhnya  kami  pasti  mekyaganya."
Maksudnya,  di  sisi  Kani.  "Dcz#  oro#g )/any me"b¢"  febenczro#."
Maksudnya,  AI  Qur`an.  "Do#  me"be#a!rha7®#)/cr. " Maksudnya,  orang
mukmin  berkata  pads  Hari  Kiamat,   `hilch  yang  Engkau  berikan
kepadaku, yang aku mengamalkannya' ."

fry ;i:i ,+9¢uli gf :ij rfe ^&i i; .#i tj€c~ :'jj &i * if

1` :'ul .gil .rfe j23 i¢ij ife,

:L# .an ri; a.i ijGj
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.ajGrrfu;'g';'}£

7520. Dari Abdullah, dia berkata, `fAku bertanya kapada Nabi
SAW,   `Dosa   apakah   yang   paling   besar   di   sisi   Allah?'   Beliau
m!oujaiNatolto, ` Engkau menjadikan  sekutu .bagi  Allah padahal  Dia-lah

}Ia#g j"e#czpfaha#mw'. Aku berkata, `Itu sungguh besar'. Aku behata
lagi,   `Kemudian  apa  lagi?'   Beliau  menjawab,   `Kemzfdz.a#  e»ghaw
membunuh anakmu ka:rena takut dia makan bersa:mamu' . Ak]i beidsato
lard,   `Kemudian  apa  lagi?'   Beliau  menjawab,   `Keme.dz.a»  erlghazf
bewira dengan isteri tetangganu' ."

Xieteramrm Hadits

I    ®alo firman Allah, "Karena itu janganlah kanu mengadahan
sekutu-sekutu bagi Allah." "Dan kanu adehan sekutu-sekutu bagi-Nya

prong  bersifal]  demikian  itulch  Tuhan  semesta  adam:) RTenndin
Imam   Bulchari   mengemukakan   bcherapa   ayat   dan   atsar  hingga
menychutkan hndits Ibnu Mas'ud,  `JIJ` gi :ii=.3 g;i> al i:. i?I tJiL

aL;i;i 3i3 fu 4, :}i;i .Of :J6 q&` 1:g ;£>i  (4fai¢  berri¢7{}^a  faqp¢dc  Nfroz.

SA:W,   "Dosa  apakah  yang  paling  besar  di  sisi  Allah?"   Beliou
netyowab,  ``Enghau mekyadikan sekutu bagi Allah padahal Dia-Ice

yangmenciptahanmu.'`

Kata an-#iala7l# disebutlcan dengan harakat facrsrfl!fa pada hurfuuf
"  dan trydid pada huruf.dr/.  Ada yang mengatakan bahwa ¢#-
nd.id  artinya bandingan  sesuatu  yang  tidak  menyelisihinya  dalam
perihalnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat 7ndldr a+};-nyACH. `
adalah    siapa   yang    menyertal    sesuatu    (menyekutuinya)    dalan
intisarinya. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ar-Raghib.

Dia beckata,  "Kata  adfo-dftidrdhw  (lawan)  adalah  salah  satu
dari  dua yang berlawanan.  Keduanya  adalah  dua  hal  yang befoeda

yang keduanya tidak dapat bersatu dalan sesuatu, berbeda dengan c[H-
nzddr   dalam   hal   persekutuan   namun   menyanainya   dalan   hal
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perlawanan (kebalikah)."

Ibnu    Baththal    berkata,    "Pada   bab    ini    Imam    Bukhari
mengemukakan  penetapan  penisbatan  semua  perbuatan  dari  para
makhluk kapada Allah, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan.
Semua  itu  bagi  Allah  adalah makhluk  sedan8kan  bagi  para hanba

(makhluk)  adalch upaya.  Tidak ada sesuatu pun dari  makhluk yang
dinisbatkan kapada  selain  Allah  sehingga  menjadi  sekutu  bagi-Nya
dan  yang  menyaniai-Nya  dalam  perisbatan  perbuatan  kapada-Nya.
Allah telah memperingatkan para hamba-Nya mengenai hal ini dengan
ayat-ayat  tersebut  dan  ayat-ayst  lainnya  yang  menyatakan  penafian
sekutu  dan  tuhan  yang  disem  bersarna-Nya.   Jadi,   sanggahan  ini
mencakup  sanggchan  terhadap  orang  yang  menyatckan  bahwa  Dia
menciptakan perbuatannya,  dan mengatakan apa yang I diperingatkan
kapada  orang-orang  yang  beriman  atau  dipujikan  kepada  mereka,
termasuk  di  antaranya  adalah  apa yang memburulkkan  orang-orang.
Hadits bab ini I.elas menunjukkan hal ihi."

AI   Kamani   berkata,   "Judul   ini   mengindikasikan   bchwa
mcksudnya adalch penetapkan penafian  sekutu dari  Allah.  Ini  lebih
cocok  disebutkan  di  awal  pembahasan  tentang  tauhid  ini.  Namun
maksudnya  di  sini  bukan  itu,  tapi  maksudnya  adalah  menerangkan
status perbuatan para hamba yang mempakan ciptaan Allali.  Karena

jika  perbuatan  mereka  adalah  hasil  ciptaan  mereka  sendiri,  berarti
mereka adalah para sekutu Allah dan para mitra-Nya dalam mencipta.
Selain   itu,   ini   juga   mengandung   sanggahan   terhadap   golongan
Jahmiyah yang mengatakan, bahwa tidak ida kekuasaan (kemampuan)
bagi  hamba  sama  sekali.  Juga  terhadap  golongan  Mu'tazilah  yang
mengatakan,  bahwa  di  dalanmya  tidak  ada  peran  kekuasaan  Allah.
Menurut  madzhab  yang  benar,  tidak  ada  paksaan  dan  tidck  pula
kekuasaan (kemanpuan), tapi di antara keduanya.

Jika   ada   yang   mengatakan,   tidalc   terlepas   dari   statusnya
sebagai  perbuatan  hanba  dengin  kekuasaan  (kemampuan)  darinya,
sebab   tidak   ada  perantara   antara  penafian  dan  penetapan,   maka
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menurut    pandangan    pertana    berarti    "menetapkan    kekuasaan

(kemanpuan)" sebagaimana yang diklaim oleh golongan Mu'tazilch,
dankalautidckberartimenetapkanpaksaanyangmerupakanpendapat

golongan Jahmiyah.

Jawabamya,   hamba   mempunyal   kekuasaan   aremanpuan)

yang  digunckan  utck membedakan  antara yang turun dari  menara
dan yang tejatuh darinya.  Namun tidak ada pengaruhnya unfuk itu,
tetapi perbuataunya itu teriadi karena kekuasaan Allah. Jadi, dampak
dari  kemanipuarmya  itu  edalch  setelah  hanba  diberi  kemanpuan
untukitu,daninilahyangdisebutdenganaJhab(upaya).Kesimpulan
dari pendefinisian ini adalah, kekuasaan accmanpuan) hanba adalah
si fat yang bisa dilakukan dan bisa juga ditinggalkan, dan itu sesuai
dengan kehendak. "

hiam Bulchari telah menguntkan dalam kitab Kft¢/a t4ra/ j4J
Jbadpadapembahasanmasalahinidanberdalildenganbeberapaayat,
hadits   dan   atsar   dari   para   schabat   mengenai   ini.   Apa   yang
dikemukakannya di sini sebagal sanggchan terhadap orang yang tidak
membedalrm  antara  fz./awaA  (bacaan)  dan  mar/«M/M/..  (yang  dibaca).
Karena itu, dia melanjutkan judul ini dengan judul-judul yang terkait
dengamya,diantaranya:babfimanAllah,g+;rfe,Ou`u,gi;°b'jir±`Y

(Janganlah  kamu  geraJhan  lidaha  utuk_ (Ten?:c_a!  Al  ?l::a[:_

¥6;:"baabfrefi"ia:Cip]::;epf:,:"fg?j;a#"o¥a,.;'#js.(DAla„Q;:fr=.ffa[:,5a];
perfafaa#mw  afaw  /c!fr!.rfamJafr."  (Qs.  AI  Mum  [67]:   13)  dan  lain
sebagainya.

hian  Ahmad  dan  yang  mengikutinya  sangat  mengin8kari
orang yang berkata,  "Lafazhku dengan AI Qur`an adalah makhlck."
Ada  yang  mengatakan,  bchwa  yang  mengatakamya  per[ana  kali
adalah  AI  Husain  bin  Ali  AI  Karabisi,  salah  seorang  sahabat  Asy-
Syafi'i  yang  menukil  kitab  lamanya.  Ketika hal  ini  sampai  kepada
Alhmad,  dia menyatckannya bid'ch  dan mengucilkannya.  Ketika itu
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dikatckan   oleh   Daud   bin ' Ali   AI   Ashbahani,   tokoh   golongan
Zhchiriyah,  saat  dia  berada  di  Naisabur,  mcka  dia  diingkari  oleh
Ishaq.  Lalu hal ini sampal kepada Ahmad, dan ketika dia datang ke
Baghdad untuk masuk ke tempatnya, dia tidak diizinkan.

Ibnu Abi Hatim telal mengumpulkan mama-mama orang yang
dicap sebagai /arfeAz.)a;a!A, bahwa mereka adalah orang Jahmiyah,  dan
temyata  mereka  mencakup  pula  sejumlah  imam  mereka.  Dia  pun
menyebutkan  bab  tersendiri  sebagai  sanggahan  terhadap  golongan
Jahmiyah.  Di  antara yang disimpulkan dari pandangan para peneliti
mereka,  bchwa  mereka  hendak  menetapkan  match  suara  pada  AI
Qur`an   sebagai   si fat  karena   suara  itu   adalah  makhluk.   Jika  ini
dibenarkan, mcka tidck ada seorang pun yang benar di antara mereka,
karena  berarti  menyatakan  bahwa  gerakan  lisannya  saat  membaca
adalah gczdz.z.in ,

AI  Baihaqi  dalan  kitab  ,4/  4sma`  w¢  14sfa-S"I/flf  berkata,
"Madzhab para salaf dan khalaf dari kalangan chli hadits dan Sunnah,

bchwa AI Qur`an adalah haJa!m Allah, dan itu adalah salah satu si fat
Dzat-Nya.   Tentang   tilawah,   mereka   memiliki   dua   madzhab,   di
antaranya   ada   yang   membedakan   antara   /z.hawafo   a)acaan)   dan
"czf/wi4m;w   (yang  dibaca),   dan   di   antaranya  ada  juga  yang  tidak
membicarakan hal ini. Pendapat yang dinukil dari Ahmad bin Hanbal
menyebutkan,  bahwa  dia  menyamakan  keduanya.  Dia  menetapkan
materinya   dengan   maksud   agar   seseorang   tidak   terseret   kapada

penyataan bahwa AI Qur`an adalch makhluk."

Kemudian  dia  menisbatkan  penyandaran  pendapat  dari  dua

jalur hingga kepada Ahmad, bahwa dia mengingkari pendapat yang
dinukil darinya yang menyebutkan bahwa dia mengatakan lafazhnya
AI Qur`an bukan malthluk. Selain itu, dia mengin9kari pendapat yang
menyatckan  lafazhnya  AI  Qur`an  sebagai  makhluk,  dan  AI  Qur`an
bukanlah makhluk. Lalu dia mengambil zhahir pendapat ini. Pendapat
kedua adalch orang yang tidak mengerti maksudnya, padahal itu telah
dijelaskan pada pendapat yang pertama.

854 - FATHUL BAARI



Demikian juga yang dia nukil dari Muhammad bin Aslan Ath-
Thusi,  bchwa  dia berkata,  "Suara dari  yang  bersuara  adalah  ha/¢m
Allah.„

hi  adalah  ungkapan  bunk  namun  yang  dimaksud  bukan
zhahimya,   tetapi   yang   dimaksud   adalah   penafian   bahwa   status
ma!fw/ww   (yang   dibaca)   adalah   malchluk.   Saperti   itu   pula   yang
dikemukckan oleh Muhanmad bin Khuzaimah.

Abu Bckar Adh-Dhab'i  AI Fapih,  salah  seorang  imam  yang
merupakan  salah  seorang murid mnu Khuzaimch telah menyatckan
keyakinamya.  Di  dalamnya  dinyatakan  bahwa  Allah  masih  tetap
berbicara,  dan  tidck  ada  yang  menyerupai  perkataan-Nya.  Karena
Allah telch menafikan penyerupaan pada si fat-si fat-Nya sebagaimana
Dia  menafikan  penyerupaan  pada  Dzat-Nya.  Allah juga  menafikan
"habis"  dari  perkataan-Nya  sebagaimana  menafikan  `binasa"  dari

Diri-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surah AI kahfi ayat 109,  qu

ri'-qj;':ri;a.dj'jf':ri\(Sungguhhabislahloutanitusebelunhabis
[ditulis]  kalirnat-kalim?i  Tuhanhity. ,dan froan-INya da+arm SNI:* AI
Qashashayat88,ia3.Y!.ju,6?;Pjr(rl.ap-frop5es%af%pasfjGz.#asa,

fec#cl/I. j4J/a!#). Kemudian hal ini dibenarkan dan disapakati oleh Ibnu
Khuzaimch.

Yang  lain beckata,  "Sebagian mereka mengira, bahwa imam
Bukhari   menyelisihi   inan   Ahmad,   padahal    sebenarnya   tidck
demikian,   bahkan   orang  yang  mencemati   perkataan  tidck   akan
menemukan penyelisihan maknawi. Tapi biasanya apabila orang alim
berusaha menyan8kal suatu bid' ch, maka sebagian besar perkataannya
dalan menyangkalnya tidak disertai  dengan pengimbangnya.  Ketika
ham Ahmad dihadapkan dengan orang yang mengatakan bahwa AI
Qur` an  adalch makhluk, mayoritas perkataannya adalah menyangkal
mereka  hingga  sangat  mendalam  sanpai  mengiv8kari  orang  yang
tawaqquf tanpa mengatakan makhluk dan tidak pula bukan makhluk.
Terhadap orang yang mengatakan lafazhku dengan AI Qur`an adalah
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makhluk  agar  tidak  merembet  kapada  orang  yang  mengatakan  AI

Qur`an  dengan  lafazhku  adalah makhluk.  Padahal perbedaan  antara
keduanya cukup jelas nanun samar bath yang lain.

Ketika  inani  Bukhari  menghadapi  orang  yang  mengatakan
bchwa   suara-suara   para   hamba   bukan   makhluk,   sampai-sampai
sebagian mereka mengatakan bahwa demihian juga tinta dan kertas
setelah  penulisan  AI  Qur`an,  mcka  mayoritas  perkataannya  adalch
menyangkal  mereka.  Dia  sangat  mendalan  ketika  berdalil  dengan
beberapa ayat yang menyatakan bchwa perbuatan para hamba adalah
malchluk.  Di.a  sangat  mendalani  dalani  hal  ini  hingga  dinisbathan
bahwa   dia   dari    golongan   Lafihiyyah.    Sementara   orang   yang
mengatakan  bahwa  yang  terdengar dari  pembaca AI  Qur`an  adalch
suara gadz.z.7», tidak pemch dikenal dari pendapat para salaf. Selain itu,
hoam    Ahmad    maupun    para    imani    sahabatnya    tidck    pemah
mengemukakannya, tetapi sebab penisbatan itu kapada Ahmad adalah

perkataannya  bahwa  orang  yang  mengatakan  lafazhku  dengan  AI
Qul`an  sebagai  makhluk  adalah  orang  Jahmiyah.  01eh  sebab  itu,
mereka mengira bahwa dia menyanakan  lafazh  dan  suara.  Padchal
tidak pemah dinukil dari Ahmad mengenai  suara sebagaimana yang
dinukil darinya mengenai lafazh, bahwa dia menyatakan secara jelas
di beberapa tempat, dan suara yang terdengar dari pembaca AI Qur`an
adalahsuaraqari`.Halinidikuatkanolehhadits,ii3`:}-=pt6T®J.llj?¥r3

(Hiasailah AI Qprr`an dengan suara kalian®.

Perbedaan antara keduanya, balhwa lafach dinisbatkan kepada

yang mengatakannya yang pertana.  Bagi  orang  yang meriwayatkan
hadits dengan lafachnya, bahwa itu adalali lafazhnya, sedan8kan orang

yang meriwayatkan dengan selain lafazhnya, maka dikatakan bahwa
ini maknanya, sedan8kan lafazhnya demikian. Mengenai hal ini tidck

pemch  dikatakan,  `hi  suaranya'.  Karena  AI  Qur`an  adalah  ha/am
Allah   dan   lafazh-Nya,   sedangkan   maknanya   bukan   ha/am-Nya.
FimanAllchdalansurahAIHaaqqahayat40,r!+]+I.3'J:}ilj}'L';

''
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usesunggwhnya AI Qur`an itu adalah benar-benar wakyu [Allah yang
diturunlun kepada] Rasul yang muliaD.

Ada perbedaan pendapat  mengenai  hal  ini,  apckch  itu  Jibril
atau  Rasulullah `SAW.  Yang jelas  maksudnya  adalah  penyanpaian,
karena Jibril adalah yang menyampaikan dari Allah kepada Rasulullch
SAW, sedan8kan Rasulullch, SAW adalah orang yang menyampaikan
kapada  manusia.  Sama  sekali  tidak  ada  nukilan  dari  Ahmad  yang
menyatakan  bahwa perbuatan hamba  adalah  g¢dz.I.in  dan  tidak pula
suaranya.

Sementara itu  Imam  Bu]chari  menystakan bchwa  suara para
hamba ada|ah malthlulq den balwa Ahmad tidak menyelisihi hal itu.
Dalam  kitab  Kfaa!Jg 4/a/ .4J Jbed,  dia berkata,  "Apa  yang  mereka
klaim  drri  Ahmad  sebagian  besamya  jelas  bukan  darinya,  tetapi
mereka tidak memahami mcksudnya dan madzhabnya.  Karena yang
dikenal  dari  Ahmad  dan para  ahli  ilmu bchwa ha/&m  Allah bukan
makhluk,  `sedangkan  perkataan  selainINya  adalah  makhluk.   Akan
tetapi   mereka   tidak    suka   menggali   hal-hal   yang   sanar   dan
menchindari  membicarakan  mengenai  itu  dan  memperdebatkannya
kecuali apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW."

Kemudian dia menukil dari salah seorang ulana di masanya,
bahwa  dia  berkata,  "AI  Qur`an  dengan  lafazh  kita.  Lafazh  adalch
sesuatu yang satu. Jadi f]./aw¢fo @acaan) adalch m¢fJww (yang dibaca)
dan  qz.ra`fl%  @acaan)  adalch  m¢q"`  (yang  dibaca)."  Lalu  ada yang
mengatakan  kepadanya,  bchwa  Jz./awczfr  a)acaan)  adalah  pefouatan

pembaca, maka dia berkata, "Aku kira itu adalah dua masftdar." Lalu
ada yang mengatakan kepadanya, "Kinmkan surat kapeda orang yang
menyuratimu  tentang  apa  yang  en8kau  katakan."  Nanun  surat  itu
dikembalikan,  maka  dia  pun  berkata,  "Bagaimana  lad,  itu  telah
berlalu."

Kesimpulan  yang   dinukil   dari  para  ahli  kalam  mengenai
masalah ini ada lima pendapat, yaitu:
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1.          Pendapat golongan Mu'tazilah bahwa itu adalch makhluk.

2.          Pendapat golongan Kilabiyyah, bahwa itu gadz.z.in dan berdiri
dengan  Dzat  Tuhan,  bukan  sebagal  huruf dan  bukan  pula
suara. Yang ada di antara manusia adalah un8kapan dari-Nya,
bukan esensinya.

Pendapat golongan Salimiyyah, bchwa itu adalch huruf-huruf
dan  suara  yang  esensinya  gadz.I.in,  yaitu  esqusi  huruf-huruf

yang tertulis itu dan suara-suarp yang terdengar itu.

Pendapat  golongan  Karamiyyah,  bahwa  itu  7»zfAdrts,  bukan
makhluk.   Penjelasan   lebih   jauh   mengenai   hal   ini   clan
dipaparkan pada bab berikutnya.

Itu adalah ha/czm Allah, bukan makhluk, dan bahwa Allah tetap
berbicara apabila Dia men8hendaki.

Demikian yang dicatat oleh Ahmad dalam kitab 4r-Radd a!/a
i4/   /aAmz."CZA.   Sementara   para   schabatnya   terbagi   menjadi   dua

golongan,  di  antara mereka  ada  yang  mengatakan bahwa itu  lazim
bagi  Dzat-Nya.  Sedan8kan huruf-huruf dan  suara-suara itu terpisah,
tidak menyertai, dan ha/am-Nya itu bisa didengar oleh siapa yang Dia
kehendaki.    Sebagian   besar   mereka   mengatakan,    bchwa   Allah
befoicara dengan apa yang Dia kehendaki kapan pun Dia kehendaki,
dan  bchwa  Dia  menyeru  Musa  ketika  berbicara  kepada-Nya,  yang
mana sebelumnya tidak pemah menyerunya.

Sementara  pendapat  yang  dianut  oleh  golongan  Asy'ariych,
bahwa  AI  Qur`an  adalah  ha/czm  Allah,  bukan  makhluk,  temilis  di
dalam mu§haf,  terpelihara dalam  dada  dan  dibaca oleh lisan.  Allah
berfimandalamsurahAt-Taubahayat6,ilistrai:+£dg.i:r€6(Maha

lindungilch dia supaya dia sempat mendengar firman Allarty, den fuga
firman-Nya dalan surch AI Ankabuut ayat 49,  jjl:a j .®£€ tJe.i 3i |f
';+i)\jj'tfrfu(Sebenarnya,AIQprr`anitwadal;hay;f-ayatyangnyata

di  dalam  dada  orang-orang yang  diberi  ilmu|. Dalam haldits yang
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diriwayatkan   oleh   Imam   Bukhari   dan  Muslim   dari   Ibnu  Umar
disebutkan,  sebagaimana yang telch dikemukakan pada pembahasan
tentang jihad,  3:LJ.I LjGJ .Oi 'ailf .3:I+I.I 5P)i J'! 9TS.u lj}L£ 'Y

{Janganlch  halian  membowa  pergi  AI   Qur`an  ke  negeri  musuh,
harena dikhawatirkan dirampas oleh musuh). Mcksndrtya. bukan yang
ada di dada, tapi yang ada di dalan lembaran (mushaf).

Para salaf sependapat, bchwa yang ada dalan mushaf adalch
ha/am  Allah.  Sebagian  mereka berkata,  "AI  Qur`an  adalah  sebutan
dan yang dimaksud adalch maq"` (yang dibaca), yaitu si fat gadl.i.in.
Juga  sebagai  sebutan  dan  yang  dimaksud  adalal  gz.ra`crfa  ®acaan),

yaitu lafazh-lafazh yang menunjukkan itu."

01eh    karena    itu,    teljadi    perbedaan    pendapat.    Adapun

perkataan, "Sesungguhnya Dia Mala Suci dari huruf-hunif dan suara-
suara," maksudnya adalah perkataan yang berdiri dengan Dzat yang
Suci, yaitu yang termasuk si fat-si fat yang qad!.I.in. Jika huruf-hunif itu
berupa gerckan alat seperti lisan dan bibir, mcka itu adalah tubth, dan

jika berupa tulisan maka itu adalah benda.  Sedan8kan adanya tubth
dan benda pada Dzat Allah adalah mustahil. Orang yang menetapkan
itu berarti  menyatakan  AI  Qur`an  adalali makhluk,  karena mrmang
arahnya  ke  situ  namun  tidak  memcksudkan  itu.  SebaSan  mereka
beralil dengan menyatakan qudz.in-nya huruf-hunif sebagalmana yang
dinyatckan oleh golongan Salimiyych. Di antara mereka ada juga yang
menyatakan berdiri dengan Dzat-Nya. Karena tidak jelasnya masalah
ini, malka banyck larangan para salaf untuk membicarakannya secara
mendalam,  dan  mereka  mebatasinya  dengan  meyakini  bahwa  AI

Qur`an adalah ha/am Allah, bckan malchluk. hi merupckan pendapat
yang paling selanat.

¢aej'L3.I L3 Ou,'3 lilfui a` 6jfiaj3 (D¢» fom% adafa» sefuco-sefu"

bagi-Nya   [Yang  bersif at]   demikian  itu.Ich. Tuhan , seine,sip  ?lam).,
Dalamsebagiannaskahdicantumkan,CAPJ`La.`L3Ou,`3I`3lfu'ii}'`jiiaf%

(Maka   janganlah   harm   adakan   sehatu-sekutu   bagi-Nya   prong
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bersif ;at]  demikian itulah Tuhan senestd alamrty, dam ini sal[ch:

-djSj'!-c±i£;>:iaj'tJfi#'de*c,.*.ij!3cH'!ajiOjii3
'cfe5\:iJ\'::;+t°::;l').:`±6^E\u(Dansesungguhnyate'lahd;wahyuhan

kepadanu    dan    kepada    [nabi-nabi]     sebelunmu,    `Jika    kamu
mempersehatukan [Allah] , niscaya clan hapus dmalmu dan tentulch
hamu -hingga firman=INryai- karena itu. maka hendahiah Allah saja
kamu  sembah   dan  hendaklah  ka:mu  termasuk  orang-orang  yang
bers)/zzfur'.")  Dalam  riwayat  Karimah,  kedua  ayat  ini  dicantumkan
secala lengkap.

Ath-Thabari  berkata,  "hi  tennasuk  perkataan  ringkas  yang
mcksudnya adalch mendchulukan redaksi.  Maknanya,  sungguh telah
diwaftyukan  kepadanu,  jika  kamu   mempersekutukan   (Allah)  -
hingga  firman-Nya- ten|iasuk orang-orang yang merugi.  Dan telah
diwchyckan  kepa¢a   (nabi-nabi)   sebelum' kainu   saperti   apa  yang
diwalyukin  kedadamu.  Manna  :£j .... +i  adalah  niscaya  gugurlch

analmu."

Yang  dimaksud  di   sini   adalah  ancaman  keras  bagi  yang
mempersekutukan Allah,` dan bchwa svirik telah diperingathan dalanl
semua syariat.  Selaln itu, ,manusia akan mendapat ganjaran analnya
bila terbebas dari syirik, namun ganjaran amainya akan gugur jika dia
berbuat,syirik.

Y:;fiLii±:'+='oS.L;.'¥'b±fi')(Danorang-brangyangtidak
~-`,

n?enyembah .Tuhari ivang liin besert; Allah). Dengan "engerm]kalran
ini, t tryam   Bu]chari   trygin   menunjukkan   ap?  yang   terdapat   pada
sebagiiniafu' b.eriivayatan hadits ma!rf« ' dalam bab ini sebagaimana

yang  telah  dikemukakan  dalam  tafsir  surah  Al  `Furqaan.  Schab  di
dalainri}a.,  setelan` redaksi, '4j6. 3i±fi{; .i,I¢ i>i (e#gha« be7zz.na de»grn

z.sferz. fefri»ggivm«)  dis:butkaL redaksi,   I:}:.3 J:)i}, i.}:a; i.rYi g,ji\ ::j}`3

i.~+i (fT ¢'; &1 a 6jffJ '¥ i.ife) :ii3 tis &1 J± &1  (Da!m  f%r%#/aft
i,,,
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ayat ini sebagai pembenaran sabda Rasulullah SAW itu, `.Dan orang-
orangyangtidakmenyenbchtuhanyanglainbesertaAllah:)

Tampaknya,    dengan    ini    horn    Bukhari   mengisyaratkan

penafsiran kata a/ j¢ '/ yang disebutkan pada kedua ayat sebelumnya,
dan  yang  dimaksud  adalah  doa,  baik  itu bermakna  seruan,  ibadah,
maupun  keyakinan.   Imam   Ahmad  telah  membantch  orang  yang
bexpendapat bchwa AI Qur`an adalah malchluk yang berdalil dengan
fiman Allah dalan surah Az-Zukhruf ayat 3, 1±;3 ulj 6LJfe Lf!

(Sesunggwhnya Kami mekyadikan AI Qur`an dalam bahasa Arab` dan_
mengatakan baliwa ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan bchwa AI

Qur`an   adalch  makhlck,  karena  sesuatu  yang  "dijadikan"   adalch
makhluk.  Dia menyan8kalnya dengan  firman Allah dalan  surah AI
Baqarah ayat 22, tsIL'i *}, `*i±5 SA± (Kare#a I.jw /.a#gr#Jaft ha"#

mengadahansekutw-sekutubag;AllchD.

Dalan  membantah  golongan  Jahmiyych,  Ibnu  Abi  Hatim
menyebutkanbchwaAhmadmenyang]ralmerekadenganfirmanAllah
dalansurchAIFiilayat5,J¢J¢:fir}*ai(£a/"Dz.ameH/.adl.fa#
mereka  seperti  darn-daun  yang  di:makan  [ulat]).  Iadi  "alunnya
bukan}{±i;+i(1aluDiamenciptckanmereka).

Seperti itu pula dalil Muhammad bin Aslam Ath-Thusi dengan
firman Allah dalan sunh AI Furqaan ayat 37,  Ji}` `# u' £ji' i3i3
+-rf\ +hJu,.FL±;a:).+±Iapl (Dan [telch Kand binasakah] kaum Nuh

tathala mereka mendustahan rasul-rasul. Kant tenggelamFan mereha-i;;--ka;i jedihan  [cerita]  mereha itu pelajaran bagi manusiao, pe?

beckata,       ``Apckah       Allah       menciptalcan       mercka       sctelch
menenggelankan mcneka?"

Diriwayatkan  dari  lshaq  bin  Rahawaih,  bchwa  dia  berdalil
untck  itu  dengan  fiman  Allah  dalan  surah  AI  An'aan  ayat  loo,
I;pith tis'} rfu, \j;S± (Dan mereha  [orang-orang musyrik]  medyadihan
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/.z'7f z.f" sehaff« bagz. ,4//dA). Dad Nu'alm bin Hammad, bchwa untuk itu
dia berdalil dengan fiman Allah dalan surch AI Hijr ayat 91,  I+Jii
':tr± 'dT®:rl\ (Menifadikan AI Qur`an itu terbagi-bagi). Dirivayatkan

dari Abdul Aziz bin Ychya AI Makki, ketika berdebat dengan Bisyr
AI Marisi, saat dia mengatakin bahwa firman AIlah, &P 8lj 6\£ii+ b'!

(Sesungguhaya  Kant  mekyadikan  AI  Qiur`an  dalan.  bahasa  Arabb
adalch  mash  yang  menyatakan  bahwa  AI  Qur`an  adalah  makhluk,
maka dia pun menyangkalnya dengan fiman Allah dalam surah An-
Nahlayat91,S^+r;±;i>&1afii;rf3(Seda»gham%fe/aAme»/.adz.ha»

Allah. sebagai  saksimu  [terhadap  sumpah-sumpch  itu]) dan dengan
firman Allah dalam surch An-Nuur ayat 63, J+}, 'rfei ,Jiir= 'y

•wi5Z {Janganlah ham jadikan panggilan Rasul di antara

kamu seperti panggilan sebagian hamu kepada sebagian [yang lain]).

Kesinpulannys,  kata  a/ /-a'/  dalam  AI  Qur`an  dan  dalanl
bahasa Arab mempunysi banyak makna.

Ar-Ra8hib  berkata,  "Kata /.a 'a/a  adalah  kata  umun  pada
semua kata keria dan mempunyai lima makna, yaitu:

a.         3Cp (menjadi atau dalam kondisi), contohnya: ]j-±£ 1-±3 :+I+

C.

(Zaid Pun berbicara),
'LL+)i  (mengadakan),  saperti  fiman  Allah  dalam  surah  AI

An'aan ayat I, 3J`3 pl[[[rful :}i>3 (D¢# me#g6drha» gefap

dan'terang).

Mengeluarkan sesuatu dari sesuatu, saperti fiman Allah dalan
suraliAn-Nahlayat72,rde+i+<;'IJ)i\:I+iTa':Lli>3(b&«v

mdyadikanbagimdarii;teri-isterikanutwanak-anck).

Menjadi  sesuafu  dalani  kondisi, yang  khusus,  seped  firman
...,-.,.,      ®£.?,        ,,{,\       ,,

Allah dalan surah AI Baqarch ayat 22, I--±lf ip)qi
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e.

¢Mdyadikan buni sebtl gai hamparan baginuty.

Menetapkan  sesuatu  pada  sesuatu,  contohnya  yang  berupa
kebenaran adalch firman Allah dalam surch AI Qashash ayat 7,

€d+P°i ir ijpi:+3 C:A;!'! 6j3l; b€! (Ses##ggrfl#ya Kamz. afrcz#

;en;in;alikannya   kepadanu,  'dan   menjadihamnya   [salah
seora#g7 darz. pare ruswD. Contohnya berupa kebatilan adalah
firmanAllchdalamsurahAIAn'aanayat136,i3i¢giv,ljii£3

\;±?"hi()+;i\'c#(DanmerehamemperuntulckanbagiAllah

satu bagian dart tananan dan termak yang telah diciptaha
AllchD:`

Sebarian  mereka  menetapkan  malma  yang  keenan,   yaitu
penvifatan, contohnya fiman Allah dalan surah An-Nahl ayat
9\,.S^e|g.[Z;ris^dr`';S;±®rfu)(Sedanghamutelahmelyadikan

Allah sebagai saksimu [terhadap sumpah-sunpah itu]). rrctth
dikemukckan bahwa ini bemalma doa, senian dan keyakinan.

t!Lj*`J6)(giv+.maAberhafq...).Riwayatinidiriwayatkan
secara mausAw/ oleh Ath-Thabari dari riannad bin As-Sari, dari Abu
AI Ahwash, dari Simck bin Harb, deri rmmah mengenai fiman Allah
dalansurch¥uusufaint106,6fJiJ.f3S!?1;*gi*3{;63(D¢%
sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan
dalam keadaan mempersekutwhn Allah [dengan sembahan-senbahan
/al.H/),  dia  berkata,  "Ditanyckan  kapada  mereka,   `Siapckch  yang
menciptckan  lanSt  dan  buni?'  Mercka  menjawab,  `Allch'.  ,Itulch
keimananmerekapadchalmerekajugamenyernbahselain-Nya."

Diriwayatkan dari jalur Yazid bin AI Fadhl AIs-Tsamani, dari
mrimch tentan fiman AIlah dalan surah Yuusuf ayat 106,  cp}-|±' LJ3
'®3 ±i.+i;).1\.,±+,.;i;gi (Dan sebagian besar dari mereka tidak

beriman kepada Allah, melaiwhn dalan keadaan mempersekutukan
Allah  [dengan  sembahan-sembahan  lain]), diia bckdto, "T" edalth
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firman Allah dalan surch Luqmaan ayat 25,  P13\1ill {jii Ji xp.£L #'3
^dr\ ®J}i ';i)tit)  (Dan  sesungguhnya  jika  kanu  tanyalun  kepada

mereha,   ``Siapckch  yang  menciptakan   langit   dan   bumi?"   Tenth
mereha  ¢Azz»  znen/.awab,   "4//aA.')  Dan jika mereka ditanya tentang
Allah  dan  tentang  si fat-Nya, mereka menjawab  dengan  selain  sifat-
Nya,      dan     mereka     menetapkan.   anak     bari      Allah      serta
mempersekutukan-Nya."

Selain itu, diriwayatkan juga hadits serupa dengan Sa»ad yang
sAaAz.A  dan  Atha`  dan  dari  Mujahid,  dan dengan sa#ad yang Aasa7t
dari jalur Sa'id bin Jubair,  dari mnu Abbas, dia berkata, `Di  antara
keimanan  mereka  adalah  apabila  dikatckan  kepada  mereka,  `Siapa

yang menciptakan langit?  Siapa yang menciptakan bumi? Dan siapa
yang   menciptakan   gunung-gunung?'   Mereka   menjawab,   `Allah'.
Namunmerekamempersekutukan-Nya."

?^ii^ysASS,S'isT:)¢Danapayangdisinggungmengenat
dz.czpfahanny« perb"ato» pare Aamha). Dalan riwayat AI Kasymihani
dicantunckan dengari redaksi, J\.I;Ei. Redaksi pertama edalch redaksi

mayoritas periwayat.

i}ji,i-JJ   (Dun   asaAa   merefa).   Dalam   suatu   riwayat
dicanfumkan den8an redaksi, dy;\:+rl3. Pembahasan tentang kata a/

fasb telch dipaparkan, dan nanti akan disingung lad dalam penjelasan
fimanAIlahdalansurahAsh-Shaaffaatayat96,6*i:fti3.+Zii>a`J

¢iadahal  Allah-lah  yang  menciptakan  kamu  dan A apa  yang  hamu
perbuatituD.

rifu'rfa£;S.frL';js:]..*:riuBerdasarxpfiinan-Nyd,"Dan

Dia telah menciptakan segala sesuatu. dan Dia menctapkan ukuran-
zfhartz»7®);¢    de»gr»   sGxpz.-rzzpzrty¢.')   `Segi   pengrfuhilan   daliinya

adalch  keunuman  fiman-Nyfty  ;;fit :I+ ;}J±.  (Dam  Dz.a  fe/¢fa

me#czptoha# seer/a Ses#afw),  sedanglran kata ¢/ *a[sb (upaya) adalah
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sesuatu, sehingga merupakan makhluk Allah.

+i'jil.13 ?'tryi; +i :g=j.t .y! ifegiv.I Jpe a :'j9\;; `j63   (Mz,j.adz.d
berkata, ..Kant tidck me"run:ken malalkat melalnkan dengan berar."
Maksudnya, dengan risalch dan adzab). Hadits ini diriwayatkan secara
ngusA%/  oleh  AI  Firyabi  dari  War`q`a,  dari  Ibnu  Abi  Najih,  dari
Mujahid.

}J}`ir*;3J.I:;a;:j°iap.+p*>633tii'jto,("AgrrDI.a
Her.anyakan  kapada  orangsorang  yang  benar  teutang  kebenaran
~eha."  Maksudnya, para penyampai dan pelcksana dari kalangan
prJiq  nuswo.  mi  adalch  penafsiran  AI  Firyabi  juga  dengan  sa#ad
tusebut.

Ath-Thalbari berkata,  "Malmanya, Aku mengambil pebanjian
dari para nabi tersebut agar Aku dapat menanyakan kepada siapa yang
Aku utus tentang apa jawaban dari umat-umat mereka."

6Jig ..'OS±\il 'L| \11.')  (`Dan  sesungguhnya  Kami pasti

me#/.agr#ys."   Maksudnya,   di   sisi   Kani).   hi  juga  berasal   dari
perkatan  Mujahid  yang  dinukil  oleh  AI  Firyabi  dengan  s¢nad
tersebut.

tf,u.i iii :3i9.I i* I;fa *#.i * 'jfo3 t6T*.I j.jialu ;€ t€p.i3
±±, \i:.,i:=iS peii (`Dan oran; yang memb;wa ribenaran."
Mcksmdrya, AI Qqur an. `.Dan membenarhamya." Maksndnya, orang
mukndn  berkata  pada  Hari  Kianat:  `Ivilch  yang  Engkou  berikan
fapa!drfu,  ya#g  a!fu  memgrma/ha##);& '. ')  Hadits  ini  diriwayatkan
secara mausfa#J oleh Ath-Thabari dari jalur Manhsur bin AI Mu'tamir,
dari Mujahid, dia berkata, `Makna ayat, * '®1:p3 ®:I:alu ;G tfjj.I 0Ja#g

memaaw¢  kebe7.ar¢#  da%  memGena7:fa#nya),  adalah  Ahlul  Qur`an,

pada  Hari  kiamat  nanti  mereka  datang  dengan  membawanya,  dan
mereka mengatakan, `Inilah yang En8kau berikan kapadaku, yang all
menganalkannya'."
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Diriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,
"Makna ayat, * 61:p3 C.Jbt ;G tf,jJ.I 0;¢»g me7»baw febe#airo» dai»

membenarhan»ys)   adalch   Rasulullal   SAW   dengan   /aa   i./aaAa
illallaah.„

Diriwayatkan dari jalur yang lemali hingga Ali bin Abi Thalib,
"Makna ayat, e:I:a--Jt ;I-+ tf}--I.I 0/a»g membaw febeurra#) adalah

Muhammad SAW. Sedan9lran makna * 'eli?3 (dr» menbena7iha»»)/¢)

adalch Abu Bar."
Diriwayatkan  dari jalur  Qatadah  dengan  soziaEd yang  sAaAz.A,

"Makna ayat, j.JLt ;\+ t£}J.I a"ng me"bawa febe"ara#) adalah

Rasulullah SAW, bel;au datang membawckan AI Qur`an. Sedan8kan
makna * 'e.Ji?J (den 7»embe»arha»nys) adalah kaun mu]minin."

Diriwayatkan dari jalur As-Sudi, `"akna ayat,  e:lilt ;6 tf?`l

+- 'di:L:¢:') lyang membawa kebenaran dan membenarhannya) adalch
Muhammad SAW."

Ath-Thabari  berkata,  `Yang  tapat,  bahwa  yang  dinaksud
dengan e:I:alt ;G tfjJ.I 0;¢»g membowa fehaa7ia») adalah setiap yang

menyeru kapada tauhid dan beriman kapada Rasul-Nya seria apa yang
beliau bawa.  Sedan8kan makna ±E+ el--i7J 0iang 7»enbenarfu»ny¢)

adalah   orang-orang   yang  bedman.   Hal   ini   karena   ayat   tersebut
disebutkan setelah fiman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 32,  [rJj

6;I+ ;i C:L±Jt +i+j &i j> '+ar :;p ijbi (Mafaa sz.apahaA }1¢»g /ebz.A

zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan
mendustakan kebenaran ketika datang kepadanydy.

Penjelasan tentang hadits mnu Mas'ud telah dipaparkan dalam
bab `Dosa para Pezina" pada pembahasan, tentang hudud. Saya juga
telch  menyebutkan  pelbedaan  pandangan  pada sannd-nya  terhadap
Abu  Wa`il.  Yang  dinaksud  di  sini  adalch  menrisyaratkan  bahwa
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orang  yang  menyatakan  dia  menciptakan  perbuatan  dirinya  sendiri
adalah laksana orang yang menjadikan sekutu bagi Allah, dan uhtuk
ini ada ancaman keras sehingga keyakinan ini haran.

41. Firman AIlah,  'Y3'°+3ca:i q3 £tzi:i iz;i> :L€;iz bi 6JJ±:L€ i=? e3

6)ha'¢i;;S*£qa`3ii=£b#`3f3}k«How«sefa7z.-AVf.rfu7¢*

dapat bersembunyi dart persaksian pendengaran, penglihatan dan
kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira bahwa ALIIah tidck
mengetahui kebctnyakan dari apa yang kanu kerjahan.'' (tis.

Fushshflat [41]: 22)

Jf .§g-+}J ?Lri; -±!0, fry a;a, :,Jj ii= a, ,g>J i, # #
i;=l=f ,J\:; .;jT;;: i:? i1!; `;;?±; ;iE=, :::> S;±:;:3 ?\:=,:;
00;a;:i;y3Lfj*00;a;:i;:}-yi]j9jjjfG£;:i;&i.Of'O;}-rfEI

.rfeii;}aLi;L¢,¢'Y3 fu xp 'Jfu£ i; '.is-.o! :>-yi JjJ .€f
63frc * e3, :jcj &, ]}9fj

•i--yi.(fs#'yJf3Ca3:i

7521.    Dari    Abdullah   RA,    dia   berkata,    `Di   Baitullah,
berkumpullah dua orang Tsaqif dan scorang Quraisy -atau dua orang
Quraisy dan seorang Tsaqif-, yang mama mereka itu bertubuh gemuk
dan perutnya besar,  namun pemahanan hati  mereka  sedikit.  Salah
seorang mereka berkata,  `Apakch menurut  kalian  Allah mendengar
apa yang kita ucapkan?'  Yang lain menjawch,  `Dia mendengar bila
kita   mengeraskan   (suara),   dan   Dia   tidak   mendengar   bila   kita
menyanarkan'.  Yang lain berkata,  `Jika Dia mendengar ketika kita
mengeraskan, maka Dia juga mendengar ketika kita menyanal'kan'.
I;a\:n    A1]ab   meunmndcan    a;ya:I,    .Kamu    sekali-halt    tidak   dapat
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bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitrm
terhadapmu' ."

Hderangan Hadits

¢Bab f irman Allah, " Kanu se:kali-kali tidak dapat bersembunyi
darrz. z7e7.iscksfa7z perzde#garan  .... ') Dalam riwayat Karimah  ayat ini
dicantumkan secara len8kap.

Pada bal] ini Imam Bulchari mengemukakan hadits Abdullah,

yaifutomuMas'nd,±=is\':L|?'€§%.\,{DiBaitullah,berkumpullah).D±

dalamnya juga disebutkan,  \ii>i a; a;:+ dyj \[,i:# b! ail+ (Dfa
mendengar bila kita mengeraskan suara,  dan Dia tidak mendengar
bila kita menyanarkanb .

'b.i:j±i .\±± u) ..Ja ^&\ 'J}as (Lalu Allah menurunkan ayat,

"Kanu sehali-halt tidak dapat bersenbunyi  ....'T) Ped\e;hasannya, te\ch

dipaparkan dalam tafair surah F`ichshilat.

mnu Baththal berkata, `"aksud nnan Bulinari pada balb ini
adalah menetapkan pendengaran baS Allah."

Kemudian  dia  mengxpasnya  dengan  papjang  lchar,  dan  itu
telch dikemukakan  di  awal penbahasan tentang tahuid yang terkait
dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 134,   \igr=. &1663

(':ri(DanAllahMahaMendingarlagiMahaMelihato.MenNIiutsa;va.

yang dimaksud dalam bab ini adalch menetapkan apa yang dianutnya,
yaltu bahwa Allah befoicara kctika Dia men8hendaki. Ini merupakan
salah satu contoh tentang menunmkan ayat setelah ayat lainnya sesual
dengan sebalb yang tebadi di bumi. Faham ini berbeda dengan orang

yang bexpendapat bahwa hahan!  itu adalah  si fat yang berdiri  dengan
Dzat-Nya,   penurunan   ayat   sesuai   dengan   peristiwa,   dari   Lauuh
Mahfuzh atan dari  langit dunia schagainana yapg dischutkan dalam
hadits lbnu Abbas secara ».afyi. ',   \stJ` £\aill j'! :1ri3 iiis aTj. fr°i 'd}
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\i;;j;)tils,'J?al.i-.,.jj^[;;±S'€j;i.AIQ]n.`antwunsekdiguske
lLLngit  drmia.  Ialu dite:mpatkan  di  Earful  Izzch  [runah kenuliaan] ,
kemrdian ditunLnkan  ke  bumi secaT.a  berangsur-angsur). Hadi:ts iri
dirivaytckan oleh Ahmad dalam kitab 4/ A4is»ad. Kcterangan lebih
lanjut mengenal ini akan dikenukakan pada bab berikutnyaL

Ibnu  Baththal  beckata,  `Hadits  ini  mengandung  penetapan

qiyas yang sAczAz.fr  dan pembatalan ®enggugLiran)  qiyas yang msak.
Karenaorangyangmengatakan,L±ib!£;i-{YJu.Jfa+b!a;:-`£(Dz.a

nndengar bila kita mengeraskan suara, dan Dia tidak mendengar
biAa fa.fa menya7»arha») telch melakukan qiyas yang rusak. Sebab dia
menyerupakan pendengaran Allah dengan pendengaran para makhluk

yang memang dapat mendengar suara yang keras nanun tidak dapat
mendengar suara yang sanar. Sedan9kan orang yang mengatakan,  .®!

I..±;ii1;!€;:+£'4f,¢lpL#1;!a;:+£66(/I.haDz.amendengarfeft.haft.fa

mengerikan, maka Dia jriga nendengar ketiha kita menyamarkano,
maka qiyasnya benar. Karena dia tidak menyerupakan Allah dengan
malchluk-Nya,  dan mensucikan-Nya dari menyerupal para makhluk-
Nya."

Ibnu  Mas'ud  mensifati  mereka  dengan  sedikit  penahanan,
karena  orang  yang  mengqiyaskan  dengan  benar  ini  tidak meyakini
hakikat apa yang dia katakan. Bahkan dia meragukannya yang tanpck
dari perkataannya,  a`--j' 3! (/z.ha Dz-a).  Kenudian tentang pensifatan

mereka, is,)I; a:; :il;}i i}¢£; ;=a ::g (Merefac z.to berfzfhaA gem"A

dan peru:trya  besar,  nanun pemahaman  hati mereka  sedikit®. K;ata
aprtyuAmzf   dan  a/  flgAzf   dianggap   me.amafs  karena  disambung
dmgapl=alto al buthaun dan al quluub.
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42.FirmanAuah,P:rfei+;3J!f}*#"3.Pb¢£f}€if
"SefiaEp .ouAfzi Dz.a dnd«xiz fesf.4«kow " (Qs. Ar-Ra±maan [55] : 29)

``Tidak datang kepada mereka suatu ayat AI Qur`an pun yang barn

/Zf.giv"»kov/ d¢». r«A¢» mereha" (Qs. AI Anbiyaa` [21] : 2)

'-1+ i|; `y ij;`+ ®ei3 tl}i Ou,; cat i,Aid; &i ir'> :jiL€ 3'j3

I a;*J' Sis ;a 4;J ;r€i) :jt£€ ,djij, .a;k:j°,

irL+£fa3¥`d[i.o;:i3#&iuiog#if3;::a;i;i
.;;A:a}l\j I;iKf i ®ei 'i:+1>f \i? °D!3 c;l±J e g;i

Dam fiman;:Sdype*  "BonGngkali AELck mengedahan senLdah itu
sesouf"  ha/ yang hem " (Qs.  AthThalaaq  [65]:  1) Dan balwa hal
yang baru  itu  tidal[ menyerupai  banmya para makhluk berdasalkan
firman AILalb,  "Tidck ace sesedei pun }Aang serapa dengan Dia, dan
Din-lch  Yang  Mcha  MeedaGgr  lagi  REcha  MeREat."   qQ§.  As}[-
Syurm [42]: 11)

Ihau Mas'ud bdrata, dad Nali SAW, "Scsoggwhnya [4JJari
mengadakan   hal  .yang  ban   dart  u:nLsan-Nya   sesual   apa  yang
dikehenddi-Nys,   dan   ses.rm:ggwhnya   di   arwhra   hal   ban   yang
diadakan-Nya adalch agar kalian jangan berbicara di dalam shalat."

:rj ,+ng.i Jif 6}L€ :+;r :]j il;:£ &i 'g£J y.G #:I f
+' ia; Lrj;i€ &i 11;; *j®l Ljf &1 Lg +ftyJ +jF

.a+i
7522.  Dari  Ibnu  Abbas  RA,  dia  berkata,  `Bagaimana  bisa

kalian   bertanya   kapada   ahli   kitab   tentang   kitab-kitab   mereka
sedan8kan ada RItab AIlch pada kalian yang merupckan kitab paling
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I     :=py=
i

umi yang bani datang dari AIlch yang biasa kalian baca yang tidak

(oleh laimya)."

+GS.I jif 'o}L€ 'ij:i :;a;:i.I :i:; t' :J6 ,G i; aw # if
EI

LJir&iJj#`j;&i]};fei.iii;g3:of*
rf +q®i irf ®®f &i *:`+ rf3 .irLi; p' i==; &i j€fyi Lif

&1 ie a ; :l}'j g'lrg:i.I it.+.ii; lj3:5 tJf3 &1 i * l}'i;
.i¢`€Lzggiv°i*+;a,a+ft;$3fSt;±;£:'ar,iij:gap,

`jjf t;p.I * *fr; * fa; Gi; a SIS st

7523. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Wchal sekarian
kaum  muslimin,  bagainana bisa kalian bertanya kapada  ahli  kitab
tentang sesuntu, sedan8kan kital) kalian yang Allah tunmkan kapada
Nabi  kalian  SAW     enpalm berita  mumi  yang  bani  datang  dari
Allah   yang   tidak   dicaptri   (oleh   lairmya).   Dan   Allah   telah
menceritakan  kapada  lralian  bahwa  ahli  kitab  itu  telah  mengganti
kitab-kitab  Allah  dan  men)bah  lalu  menuliskan  kitab-kitab  dengan
tangan-tangan  mereka.  Qalu) mereka berkata,  `hi  dari  sisi  Allah'.
Agar dengan itu melcka bisa mcmperoleh keuntungan yang  sedikit.
Bukankah  ilmu  yang  datang  kapada  kalian  telah  melarang  kalian
untuk  bertanya  kapada  mercka?  Dcmi  Allah,  kami  tidak  melihat
seorang pun dari mereka yang bertanya kapada kalian mengenal apa
yang ditunmkan kapada kalian."

+rferanfanHadits

(Bab  firman  Allah,  .`Setiap  waktu  Dia  dalam  kesibukan.')
RIwayat tentang penafairan redaksi ini telah dikemukakan dalam tafair
surah Ar-Rabpaan pada pembahasan tentapg tafair.
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{tifi ou,`3 ifet i+; &i Jal'> :±j3 ,t?:L*;

t;;±l.I €pili jiJ ;a g}:J rf'> :j'aj 4,Ji!, ce '
(``Tidak datang kepada mereka suntu ayat AI Qiir`an pun yang baru
[ditunnkan]   dari  Tuhan  mereka."  Dan  fir"an-INrya.  ``Baranghali
Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. " Dan balowa,
hal yang baru itu tidak menyerupai barunya para malthluk berdasarkan
fjrman AIkch, ``Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan
Dia-lah Yang Maha Minengar lagi Maha Melihat. ') Tbrm Ba;rfu"
berkata,  "Maksud  inam  Bulchari  adalal  membedakan  antara  si fat
fa/am  Allah  bahwa  itu  sebagal  makhluk,  dan  sifatnya  bchwa  itu
adalah mzfAdats  (yang baru). Dia menyifatinya dengan makhlck dan
membolehkan  menyifatinya  dengan  Aadats  ®aru)  berdasarkan  ayat
tersebut. rii adalah pendapatnya golongan Mu'tazilch dan ahlu zhahir.
hi tentunya salah, karena kata add-dzz.fr yang disifati dengan z.Adats
®aru)  pada  ayat  ini  bulran  Aa/am  Allah  sebab  adanya  dalil  yang
menunj\ikkan bahwa yang m%Adats (yang bani), yang diciptckan, yang
dibentuk  dan  yang  dibeat  adelah  lafaal-lafach  yang  mempunyal
makna yang sana.

0leh sebab itu, tidck boleh menyifati fa/am Allah yang berdiri
dengan   Dzat   Allah   sebagal   malthluk,    dan   tidak   boleh   juga
menyifatinya  sebagai  sesuafu  yang  m#ndats  Ormg  baru).  Dengan
demikian, maka kata ace-Zzz.fr yang disifati dengan I.Adats peda ayat
ini  ndalch  rasul.  Karena  Allah  menyebutnya  dalam  fiman  Allah
dalam surah Ath-Thalaaq ayat 10-11, qj..I.31;+i }±;Ej! 21 I+'i rf

(Sesungguhnya   Allah   telah   men:u[runhan   peringatan   kapadanu,
seo7ia»g  Rascfo.   Sehingga  malmanya  adalah,  tidak  datang  kapada
mereka scorang rasul pun. Mun8]in juga yang dincksud dengan czdz-
dzz.fr di  sini  adalch wejangan Rasulullch  SAW kapada mereka dan

pering.atannya terhadap kemaksiatan schingga disebut saperti itu. Kata
ini   disandarkan   kapada-Nya   karena   Dia   adalah   pelaku   (yang
mendatan8kannya) dan menetapkan Rasul-Nya untuk berupaya."
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Sebarian   orang   berkata,   "Ayat   ini   menunjukkan   bahwa
landasan aAdrts-nya a)aru) adalch I.fyzza7I  (datang), bukan ckz.fr yang

gadz.z.in.  Karena tunmnya AI Qur`an kepnda Rasulullah SAW adalch
sedikit demi sedikit. Jadi, turumya itu menang terjadi dari waktu ke
waktu,  sebagaimana halnya a/ aa/I.in fyang berilmu) mengetahui apa

yang tidak diketahui oleh yang jahil.  Jika yang jahil mengetahuinya
maka ilmu itu Aadarg ®ani) padanya, namun I.ftdrts-nya ®arunya) itu
tidak teriadi ketika mempelajarinya."

Saya   (Ibnu  Hajar)  lratakan,   mun9ldn  yang  teralchir  lebih
mendekati  maksud  hoam  Bulchari berdasarkan  apa yang telah  saya
kemukakan   sebelumnya,   bahwa   landasan  judul-judul   ini   adalah

penetapan bahwa perbuatan para hanba adalch makhluk.  Sedangalm
yang  dimaksud  di  sini  adalah  a/  Aadrts  ®aru)  yang  dinisbatkan
kapada a/ I.»zaa/ ®enurunan), dan inilal yang dinyatakan oleh mnu AI
Manayyar dan yang mengikutinya.

AI  Kamani  berkata,  "Sifat-si fat  Allah bersifat .mengin9kari,

pengadaan dan penyandangan. Yang per[ana adalch penyucian,  yang
kedua adalah gadz.z.in, dan yang ketiga adalal pencintaan dan rezeki.
hi  adalah Aaadz.ts nalnun Aadrts-nya ini tidak merubah Dzat Allah
dan tidak pula sifat-si fat wujud-Nya. Sebagainana halnya kaitan ilmu
dengan yang  diketahui  dan kaitan kekuasaan dengan yang  dikuasai
adalah  A¢adz.ts.  Demildan I.uga  semua  si fat  perbuatan.  Karena  itu,
maka   I.#zaa/   ®enurunan)   adalah   faaadz.ts   @aru),   sedan8kan   aJ
mzfnazza/  (yang  diturunkan)  adalah  gndz.z.in  (tidak  berawal).  Kaitan
kekuasaan  adalah  Aaadz.ts  sedangkan  kekuasaan  itu  sendiri  gadz.I.in.
Maka a/ madzfuzfr,  yaltu AI  Qur`an  adalah gndz.I.in,  sedangkan adz-
deikr adalalb haadits."

Apa yang dinukil oleh lbnu Baththal dari AI Muhallab perlu
dicemati  lebih  jauh,  karma  inam  Bukhari  tidak  memaksudkan
demikian  dan  tidak  rela  dengan  apa  yang  dinisbatkan  kapadanya.
Sebab tidak eta perbedaah adanya makhluk dan Aaadz.ts Qiani), baik
seeara loSka, dalil naql maxpun tradisi.
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Ibnu  AI  Manayyar  berkata,  "Ada  yang  mengatakan,  bahwa
mun8ldn maksudnya adalah memahani kata mztAdars kapada Aadz.z.ts

®erkataan),  sehingga  makna  c7zl.fro#  mwfedats  adalah  mwfaAadda!ts
bz.Az. (dibicarakan dengan itu).  Ibnu Abi Hatim menukil riwayat dari

jalur  Hisyam  bin  Ubaidullch  Ar-Razi,  bahwa  scorang  lelaki  dari
golongan   Jahmiyyah  berdalil   dengan   ayat  ini   untuk  mendukung
pemyataan    bahwa    AI    Qur`an    adalch   makhluk,    lalu    Hisyan
mengatakan,      `Itu     mztAd¢ts     ®aru)     kapada     kita,     m%Jiaddczts

(dibicarakan) kapada para hamba'. Diriwayatkan juga menyerupai ini
dari Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi. Diriwayatlm dari jalur Nu'ain
bin Hammad, dia berkata,  `Ifu mzfAdats bagi makhlulky tapi tidak bagi
Allch'.  Jadi,  mzfAfzzds-nya ini bath Nabi  SAW  adalah karena belian
mengetahuinya   setelch   sebelunmya   beliau   tidck   mengetchuinya.
Adapun Allah sejak azali mengetahul."

Di  bagian  lain  dia  berkata,  "Ka/am  Allah  bukan  mwhdats,
karena` Pia sejak azali berbicara, dan bukannya tidak berbicara hingga
menciptakan perkatann baru bast din-Nya.  Orang yang , menyatakan
demikian  berard  telch  menyerupakan  AIlal_  dengan  malchluk-Nya.
Sebab makhluk tidak bchicara keeuali dia membuat perkataan bagi
mereka, lalu mereka befoicara dengan itu."

Ar-Ra8hib  berkata,  `Kata  a/  in"Adrts  Orang  bani)   adalch
sesuatu yang diadakan setelah sebelumnya tidak ada, dan itu bisa pada
dzatnya     atau     pada     z.Adrts-nya     ®embananya)     bagi     yang
mengalaminya.  hi  sebagai  sebutan  untuk  setiap  yang  baru  teljadi,
baik berupa perbuatan maupun perkataan."

Yang lain mengatakan tentang. fiman Allah dalam surah Ath-
Thalaaq  ayat  1,  I+|i a+.J,i Li;J i,A.ri: al :+[[..i}'  (Barangha/I. j4/haA

mengadakan  sesudah  itu  sesuatw  hal  yang  barer)  dan froan-Nya,
dalam surah Thaaha ayat 113, I;+i a+J` tJ+i; )i ajfg }€iij' (4grr
mereka bertakwa atou [agar] AI Qprr`an itw menimbulhan pengof aran
bagz. merefa),  `"aknanya, memunculkan. hal bani pada` mereka apa
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yang  belum  pemch  mereka  ketahui.  hi  senada  dengan  ayat  yang
perfua."

AI Harawi menukil dalan kitab 4/ Famug dengan sa»nd~nya
hingga Halb AI Kanani, "Aku bertanya kapada Ichaq bin Ibrahin AI
Hanzahli -yalmi  Ibnu RahawaihT mengenai  fiman Allah dalam
sulAIAnbiyaa`ayat2,?a[[[|;ij;3J!f}ir}jgl!e(rz.dckdria»g
kepada mereha suarfu ayat AI Q}IT`an pun yang baru [difu:rmrlkan] dart
rzfAan  merefa),  dia  pun  bedrata,  `gcrdz.I.in  dari  Thinan  yang  Maha
Kuasa, 7»zfAdrts ®aru dituruckan) ke bumi'."

Ibnu  At-Tin  bedrata,  `ung  yang  menyatakan  AI  Qur`an
adalch makhluk bendalil dengan ayat ini, mcneka berkata, `Sedan8kan
maiAdats adalah malchlck'.  Jawabamya, balwa kata dr.fr dalam AI
Qdr` an mempunyai banyck malma, di antarmya:

1.         Ilmu ®engetahuan), sqperti fiman-Nya dalan s`mh An-Nahl

ayat43,fa^';Jfth`furduMakabertonyalchkapadaorangyang
merrl:punyat pengctahuano.

2.        Kcagungan, saperti fiman-Nya dalan s`mh shaad ayat 1,  /

fll` ±.g 9FT:fir} (Shcad, deivi AI Qpr`an yang nemp.ntyal'keagungan®.

3.         Shalat,  saped  fiman-Nya dalam  surah AI  Jumu'ch  ayat  9,
ir^r].?J}rjLrdquchabersegeralchhamkapadamengingat

AllchD.

4.         Kenuliaan, sqperti fiman-Nya dalam surah Az-Zukhruf ayat
44, 'tLifu '¢=11 .f}| '*.\b (Dan sesungguhnya AI Qur`an itu
bemar-benar adrlch suatu keTmiltaan besar bagimu dan bagi
Aolimmw)  dan  froan-Ngra  dalap  surah  Al  nrsyiraah  ayat  4,
`Ir:rl.> ':±li +iI) (Dan  Kami  tinggikan  bagim  sebutan

[n-]Trmo.„
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Dia   berkata,    `Karena   i4dz-dzzfr   mempunyai   pengertian-

pengertian itu, dan semua itu adalali z»«Adats ®aru). 0leh karena itu,
mengartikannya dengan salah satunya adalah lebih utana. Selain itu,
Allahtidakmengatakan,jl---i;6`+.i;*;3J?f}J?in+£e(Tidak
datang kapada mereka suatu ayat AI Qur`an pun dari Tuhan mereka
kecuali itu adalah bani). Kani tidak mengin8kari bchwa di antara adz-
fez.dr ada yang m«Adrts  sebagaimana yang telch kami katakan. Ada

juga yang mengatakan bchwa itu artinya mulAdrts bari mereka dan
sebagai tambahan penegas.."

Ad-Dawudi berkata, `Kata ndz-dzz.fr dalan ayat ini adalch AI
Qur`an,  dan  itu  7m"Adats  bati  kita,  dan  temasuk  si fat-sifat  AIlah.
Allah sej ck azali menyandang senun si fat-Nya."

Ibnu At-Tin bckkata, `Pendapat Ad-Dawudi ini §angat .besar,
dan argumanya itu malch menyingkalnya scmdin. Karena bila Allah
sejak   azali   menyanding   semua   si fat-Nya,   berarti   gadz.I.in.   Ialu
bagaimana mupgkin  sifat-Nya  itu  mefAdaJs pndahal  Dia  sejak  azali
menyandangnya. Keeuati tifa dia memaksndlrm bchwa aJ m«Adrts itu
bukan makhluk sebagainana yang d±atalrm oleh AI Bami dan yang
mengikuitnya. hi ,tampck jelas dalan perkataan haan Bulthari yang
mengatakan,   `Hal  yang  bartl  itu  tidak  menyerupai  barunya  para
makhluk'. Jadi, dia menetapkan bchwa itu mcfAdats."

Anggapan    besar    terhadap    pckataan    Ad-Dawudi    tadi
berdasarkan bayangannya, karena jika tidak maka yang tampak bahwa
maksud Ad-Dawudi, AI Qur`an adalah ha/am gadz.z.in yang temasuk
si fat-si fat Allah, dan itu bukan maiAdats. Akan tetapi disebut mzfAdats
adalah mengenai penunmarmya -kapada para m#ha#a/ (mereka yang
dibebani untuk melaksanakarmys) dan mengenal bacaan mereka pada
Al.  Qur`ap  serta  pembelajaqu  mereka  kapada  selain  mereka  dan
sebngainya. . Ad-Dawudi pemah mengulang ungkapan serupa ini saat
menjelaskanperkataanAisyrfu3alti€Z3iirJi>i6Jgj;`e¢;ha'3

qJ± fil. (Dan sunggwh perkaraku ini pada diriku adalah lebih hina
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daripada    Allah    membicarahannya    di    dalan    pendra    yang
/se»a»fz.asa/  dz.haca), Ad-Dawudi bed[ata, `Thi menunjukkan bahwa
AIlah    berbicara    tentang    kebebasan    Aisyan    saat    diturunkan

pembchasanya."
Ini befoeda dengan pendapat sebagian orang  yang menyatakan

bchwa Allah tidak bchicara.

mnu At-Tin juga berkata, `Terkataan Ad-Dawudi ini masalch
besar,  karena  berarti  menganggap  bahwa  Allah  berbicara  dengan

perkataan  bani,  sehingga  teriadilah  hal  baru  padanya.  Maha  Suci
Allah    dari    itu.    Sebenaniya    yang    dimaksud    dengan    area/a

(menurunkan)  adalah  a/  I.neaa/  ®enurunan).  hi  menang  mz/Adats
Q)ani). Jadi, ha/am itu gadz.I.in namun diturunkan sekarang."

Inilah yang dimaksud oleh haam Bulinari. Dalan kitab K*a/a
•[4/a/  4/  Jbad  dia  berkata,   "Abu  Ubaid  AI   Qasin  bin  Sallan

mengatakan,   `Orang-orang  Jahmiysh  itu  berdalil  dengan  sejumlah
ayat.   Di   antara  argumen-argumen  mereka  tidck   ada  yang  lebih
befochaya  a)erdasackan  persapsi  mereka)  daripada  tiga  ayat  yang
mereka kemukakan, yaitu:

1.        Fiman AIlch dalan surah AI Furqaan ayat 2,  :;fJ :)i 6i>3
r}&±16 'r:qu (Dan Dia telah menciptakan segala sesuafu, dan

Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan s erapi-rapi:nydy.

Firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 171,  ;g ?.I lf;
'Lfy')dy'J;;)'£+'3(SesungguhnyaAl-Masih.Isaputera

Marya;  ifu,   adalah  utusan  Atlch  dan   [yang  dictptakan
dengan] kalimat-Nydy

FimanAIlchdalams`mhAIAribiyan`ayat2,jJ}J!idyfe

Si::}ii.[i.;+(TuniidckdatangkapadamendasuonLayatAI
QiIT`an pun yang baru [diommkarl] daTi Tuhan merekdy

Mereka  berkata,  `Jika kalian  mengatakan  bahwa  AI  Qur`an
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bukan apa-apa, berarti kalian kufur. Jika kalian mengatakan bahwa AI
Masih adalah kalimat AIlah, berarti kalian telah mengakui bahwa dia
diciptakan, dan jika kalian mengatakan bukan mwAdats, berarti kalian
menolck AI Qur` an' ."

Abu  Ubaid  berkata,  `Tentang  fiman-Nya  dalan  surah  AI
FNIquayat2,i;si..;J±'(Sir)(DanDiatelahmenciptahansegala
sesz"fzf), mcka sesungguhnya Allah telch berfiman dalam surah An-
Nahlayat40,ajj;iJ3''Jji`biiuctj3i1;i;:;=j,®'jfuf;(Ses#»ggzfAn);a

per:kataan  Kant  terhadap  sesuatu  apabila  Kami  menghendakinya,
Kant hanya mengatakan kapedanya,  `Kun  tiadilch] ,I maka dia pun
/.czdz.).  Allah  mengabarkan  bahwa  penciptaan  itu  dengan  perkataan-
Nya,  dan  yang  pertama  kali  diciptakan  adalah  yarig  pertama  kali
diciptakan dengan perkataan-Nya, dan Allah telah menciptakan segala
ses`uafu.  Selain  itu,  Allah mengabarkan bahwa Dia menciptakannya
dengan perkataan-Nya.  Ini  menunjukkan bahwa fa/an  ®erkataan)-
Nya adalah sebelum penciptann.

Yang     dinaksnd     dengan     AI     Masih     adalah     AIlch
menciptakannya dengan kalinat-Nya, bukan berarti AI Masih adalah
kalinat. Hal itu berdasalran firman-Nya dalam surah An-Nisaa` ayat
171,ii+j`;Larfui(ya»gdisa7»prz.fan-Jvy¢kyada"nyam),danAllch

tidak mengatakan 6Li+ hi juga ditunjukkan oleh firman-Nya dalam

surahAali`horaanayat59,?'ri}£iraii>isT]£ril:Eguirg
_,      ,            ,•;:rl 'ti 'Jie (Sesunggwhnya misal [penciptaan]  Isa di sisi Allah adalah

seperti  [penciptaan]   Adam.  Allah  menciptakan  Adam  dari  tanch,
kemndian Allah berfi:rman kepadanya.  `Jadilah'  [seorang manusia]).
Sedan8kan ayat ketiga,  ham-nya AI  Qur`an ndalah bagi Nabi  SAW
dan para sahabatnya, karena Allah mengajarkan kepadanya apa yang
sebelumnya belian ketahui."

ham Bukhari berkata, "AI Qur`an adalch haJam Allah, bukan
makhluk."
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Kemudian dia mengemukakan bchasan tentang ini, sanpai dia
berkata,   "Arfu   mendengar   Ubaidullal   bin   Sa'id   berkata:   Aku
mendengar  Yahya  bin  Sa'id -ya]mi  AI  Qaththan- berkata:  Aku
masih   mendengar   para    salal)athi   mengatakan,    `Sesungguhnya

pefouatanparahambaadalahmakhluk'."
haan  Bukhari  berkata,  "Gera]ran,  suara,  upaya  dan  tulisan

mereka  adalah  makhluk,  sedangkan AI Qur`an yang dibacakan lari
menjelaskan yang tercantum dalan mushaf-mushaf yang meresap di
dalan hati, maka itu adalah fafam Allah, bukan makhluk. Ishaq bin
Ibrahin -yakni Ibnu Rahwaih- berkata, `Tentang kefanaman, maka
adayangmeragukantentangstatusnyasebagaimakhluk'."

imam  Bukhari  beakata,  `Mcka  tinta,  kertas  dan  serupanya,
semun  itu  edalah mamiluk.  Anda menulis  Allah,  mcka Allah pada
Dzat-Nya  adalal  Pencipta.  Sedan8kan  tulisan  anda  dari  perbuatan
coda, maka itu adalah makhluk, karena segala sesuafu selain Allah
adalal ciptaan-Nya. "

Setelah itu dia mengemukakan hadits Hudzaifah seeara 7%ariz ',
'3g=;;)g\;.fr'±±a£^h\.0\.,`SesungguhnyaAllahmenciptakansetiap

pembuatdanperbuatannya`.hiedal:alhheditsshahih.
`j9jjii,i+£ai6!:+{rty;;i;aij:,{#i¢;:,i:I;;:t'j63

is\=dljlJ;{±}'dy.Oi'®:L>fd€.®!3t;a;i(Jb»%Mas'%dberhafa[,darz.Ivabz.

SAW,  "Sesunggwhnya Allah mengadakan hal yang barn dari unAsan-
Nya seswi apa yang dikehenddi-Nya, dan sesungguhnya di antara
hal bow yang diadakan-Nya adalch agar kalian jangan berbicara di
daham  i5Aa/¢f. ')  hi  adalch penggalan  dari  hadits  yang  dinukil  oleh
Abu Daud, dan ini adalah redaksinya.

Ahmad  dan  An-Nasa`i  menukihya,  dan  dinilal  sAaAz.A  oleh
Ibnu Hibban, drri jalur Ashim bin Abi An-Najud, dari Abu Wal`l, dari
Abdullah, dia berkata:  &1 J;3 j> t;rii t\€>GT }L`3 ist:all ¢ iI=--;` a

ti3iisGd;'j£€6tirfui#si{*9S'i±i:jtj:i{ji3*39S&tj:p
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q .®i '®'LL>i .ri ^&` .O!'j I;a;i a !;i .ef 'e}*; ^&` '®! :'j6 Jd6^> ;± as .'®'LL>
-.,;if4\Srft5(rizlukqnei;iasamemberis;Landidalanshalat,dan

menyuruh [orang latn] melaksanakan keperluan kami. Lalu ketika aku
menghada[p Rasulullch SAV. sca:I itw beliou sedang shalat, maka aku
memberi salcrm kapada belian namun bdiou tidck menjowab salamku.
Maka aku mendkirkan apa yang telah lalu dan apa yang bar.u terjadi.
Setelah     beliou     menyelesatkan     shalatnya,     beliou     bersabda,
"Sesungguhnya Allah menetapkan yarlg ban drri perintah-Nya apa

yang  dikehendaki-Nya,  dan  sesungguhnya  Allah  telch  menctapkan
yang baru yaitu agar kalian tidck berbicara di dalam shalat. '`

Dalan  riwayat An-Nasa`i  disebutkan,  La[Ji I+ 3!3  (Da[»

see"»ggr¢A»)/a  dz.  anfou )iang ham).  Asal  kisah  ini  terdapat dalam
kitab i4sA~S#aAz.haz.» dad riwayat Alqanah, dari lbnu Mas'ud, hanya
sajadiamenyebutlrandenganredaksi,S^i±}'isA:alljC);(See"#ggzfAnya

dz. da/am sAa/af fendaprf fesl.bndczzz). Haditsnya telah dikemukakan di
akhir pembahasan tentang chalat dan pada penbahasan tentang hijrah
ke   Habasyah.   Selain   itu,   papjelasannya   telah   dipaparkan   pada

pembchasan tentang shalat namun tidak menyinggung maksud bab
ini.

•;p±S.STrfu'flj'Ofu'Ljs(Bagaimanabisakalianbertanya

kepada  ahli  kitab  terttang  kitab-kitab  merekdy.  Imi  ed:drch rivayat
Ihimch  darinya,  sedan8]ran riwayat Ubaidullah bin Abdillah,  yakhi
Ibnu Utbah, darinya adalah:  :r.i +©.I Jii 6jlL€ £j;r {€ed:=j.I :;::i C:

*,.;SI(Wahaisekdiankaumm:uslimin,bagalmanabisakalianbertanya

kepada ahli kitab tentang sesuatul).

±\..t':^a+±rRE\'+Sfi±\'+q{.*'1:e:)(SedenghanadaKitabAllah
pada kalian yang merupakan kitab paling Trurni yang bdru datang
darz.  j4//aA).  Demikian  riwayat  Ikinah,  .sedangkan  dalam  riwayat
Ubaidullah  disebutkan,  &L+ jl-+qi tJ1+i iz;I> &1 J}'i tfjJ.I *fgJ
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(Sedangkan kitab kalian yang Allah tunimkan kapada kalian adalch
berz.fc! ferba" Carl. ,4//aft). Maksudrya, yang baru diturunkan kapada
kalian dan berita terbani dari Allah.

Sebagaimana biasanya, inan Bulchari mengisyaratkan redaksi

yang  dimaksudnya,  sedan8kan  dia  sendiri  mengemukakan  redcksi
lainnya.  Sebab  di  sini  dia mengemukakan atsar Ibnu Abbas  dengan
redaksi,   L+i  ®a/I.»g  dehaf),   sedangkan  di   tempat   lain  dia

menca]rfun]ran redaksi,  L'J--L>i ¢ang pr/I.»g ham).  Ini  lebih  sesuai

dengan maksndnya di sini.

Diriwayackan  juga  hadits  serupa  dari  perkataan  Ka'ab  AI
Ahbar yang  dinisbatkan kapada Allah,  yang nana H]nu Abi  Hatim
menukil riwayat dengan sa»a!d yang hasa» dari Ashin bin Bahdalah,
dari  Muchits  bin  Sumay,  dia  berkata,  `Ka'ch  berkata,  `Hendaklah
kalian  berbepagang  dengan  AI  Qur`an,  karena  sesungguhnya  dia
adalah kitab terbaru yang datang dari Yang Mcha Pemurch."

Dalam riwayat lainnya dari Ka'ab disebutkan tambahan,  &1 bi3

L`i;T3¥Siqt:Eifi;.+:i3}=c:+;i>.lpef;djie::ii333Ij`j6d'es
\i: l=.fty l£:a (Dan bahwa Allah telah berfirman di dalan Taurat,
` ` Wahai Musa, sesunggwhnya Aku menurmkan kapadrmu Taurat baru

yang dengannya  lebih dapat menbukakan mata yang buta,  telinga
yang uli, dan hati yang tertutxp. ')

®L;=i®+|\=3ai±'aiifi-(Yangbiasakalianbacayangtidak

dr.campzfrz.  /a/ch  );¢»g  /¢z.n»)Ja/).  hi  bagian  alchir  hadits  Thmah.
Redaksi,  ij[J }J` maksudnya, tidck dicampuri oleh yang lainnya.

Ubaidum menanbahkan dalam riwayatnya,  :+--ii .Oi 211 *'L+ :Lj3

±} {.i:r±:) giv i .`]- `fa1.ti *\g}\ {Dan Allah telah menceritakan
kepada kalian bahwa ahli kitab itw telch mengganti kitab-kitab Allah
da»  merzfbaA  ...).  hi  menrisyaratkan  firman-Nya  drlan  surah  Al
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Baqarah ayat 79,   ±1 }p ir il- 6+'Jif iJ: dy.,A.:a; +q.I a3;±<£ a.jb' iei

aj+<:£L=Z+iJ`J!33dy.*:i::Lg#t3.haiSL±i`us'*ij;i:i;I,tMaha

kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis AI  Kitab
dengan tangan mereha  sendiri,  lalu dikatakannya,  `Ini  dari  Allah'.
[dengan maksnd]  untuk memperolch keuntungan yang sedikit dengan
perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlch bagi mereka akibat dari apa
yang mereka keTjakano.

\i ':±u;i-..`i;i.a, (Agar dengan it; mereka bisa memperoleh

ha»f"»gr»).  Dalan  riwayat  AI  Kasymihani  dicantunkan  dengan
iedcksi, * ijJap,.

•+Z=ri> 'Jttl Sfil i+ (Mengenai apa yang diturunhan kapada

ha/i.a»).  Dalan  riwayat  AI  Mustanli  dicantumkan  dengan  reddsi,

*,;.
rky.I:r+i+;£(Hm"yngdaf¢»gfaepadrfa/I.a»).Iniadalch

adalah penisbatan "datang" kapada ilmu, apehi halnya penyandarm
larangkapedanya.

•[#ffiLi..\€3t*)®st)Ohl')%(DemiAllah,kamitidakmelihat
/

seorarlg   pun   dari   mereka   yang   bertanya   kapada   kalianly.  hi
mengandung penegasan bedta  dengan redaksi  sumpah,  seakan-akan
dia  mengatakan,  mereka  tidak  berianya  kapada  kalian  mengenai
sesuatu   walaupun   mereka  mengetahui   balwa  kital>   kalian  tidak
mengalami  perubahan,  lalu  bagaimana  bisa  kalian  malah  bertanya
kapada mereka sedangkan kalian tahu bahwa kitab mereka itu telah
dirubah.
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43. Firman Allah, C:A;``:I, a;=Jf i "Ja#grnJ¢fr t¢wlw geroAfro#

/jdaAm# «»givA /me7»d¢coJ 4/ 9#r`a». " (Qs. AI Qiyaamah [75] : 16)

;i;3 *i 'ji;3 .'+i.I # Jjf£ a i3 # &i jfa g#i ir3
ijfi g+> a+ ui :jiL€ &i ]j :i3 # &i jfa 9#i f

:uin ;i I ,i i ) J'f.>
Dan  sikap  Nabi  SAW  kctika  diturunkan wahyu  kapadanya.

Abu  Hurairal RA berkata  dari  Nabi  SAW,  "4JJch  befy}777IaH,  `Afu
bersana hamba-Ku kapan pur. dia 'mengingat-Ku dan kedua bibirnya
bergerak (menyebut)-Ku' ."

S;fill'Oj:'Jj.(Ou`u,9;.i)*'Y):jt;€9!djjy.G#:1f
`jJ; .£±£ '4|; 'Odr3 .:i3 +;jfi de a,I:: i3 ife &i jfa

+i ,4fe &i j= &1 'j;i; 'e6~ tiJ ar` i*r+i :,G i;I I,
cL*i; ,G i;i `Ois~ ci ia++i ui :1:+ 'j£ .\=tri;

t2

±€Lj'Jl£
thru •4*, 'Y) :J13 ¥ a, `J}'8 ,4# -J*

de
g! iii= :'Jj .(iiTjJ aii£

¢i      ._         er CCpfJ iJ' *j :Jj .(iiTj
I;LJt€;±lis\|l#J;,i:ui1;;ii3#&1j=&1]*J
\-',,,-,

.:fjirfi3#^&ijfaS#i:ijJ;;±rfun
7524. Dari Ibnu Abbas tentang fiman Allah, "/a»gzz»/ch hamcf

gerakkan  lidchmu untuk  (membaca) AI  Qur`an,"  dial bmkeifa. `CRTzihi
SAW  pemah  mengalami  kondisi  berat  ketika  diturunkan  (wahyu
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kapadanya),  dan  beliau  menggerakkan  kedua  bibimya."  Lalu  Ibnu
Abbas  berkata  kapadaku,  "Aku  menggerakkan keduanya kapadamu
sebagaimana Rasulullch SAW menggera]ckan keduanya." I.alu Sa'id
berkata,   "Aku  menggerakkan  keduanya  sebagaimana  mnu  Abbas
menggerakkan   keduanya."   Dia   kemudian   menggerakkan   kedua
bibimya,  1alu  Allah .4zza  wa  /a//a  menurunkan,  "/a#gr»/aA  hamzf

gerckham lidchm untuk (membaca) AI QiIT`an karena kendak capat-
cepat   (menguasai)nya.   Sesungguhnya   alas   tanggungan   Kamilah
mengunpulkannya     (di     dai;in)     dan     (mere;iua;tmu    pandas)
me7»baca»);a."   Dia   berkata,   ``Maksudnya,   mengumpulkannya   di
dalam dadamu kemudian engkau menbacanya. ``4pabz./a Kamz. fe/aA
selesai membacahannya maka ikutilah bacaannya itu." Dial bedsata.
"Maksudnya,   maka   dengarkanlch   dengan   seksama  dan   diamlah.
"Kemudian menjadi tanggungan Kan{1ah engkou membacakannya."

Dia berkata, "Apabila Jibril AS mendatangi Rasulullah SAW, beliau
mendengarkan dengan seksama. Bila Jibril telal pergi, Nabi SAW pun
menbacanya sebagainana yang dibacakan olch Jibril kapadanya."

KeteranEan Hadits

(Bah firman Allah, "Janganlah hamu gerakkan lidchmu urrfuk
/ineemhaacz/ i4/ g!ir `an. ') Maksodnya, dikemukakan hingga alchir ayat.

a+.I 9j£ 'J3¥¥ 6± *3 9j3 ai j± #i pe3 (Dan sj:ky jvldez.
£4 W7 faetifaa dz.ftf7if»faa» rmdyw. faqpada7z}na). hi telah dijelaskan dalam
hadits bat ini, bahwa belian mengalami kondisi berat karena berusaha
men8hafalnya.   I.alu  ketika  ayat  diturmkan,  beliau  mendengackan
dengan  seksama,  dan  setelah  malaikat  perri,  beliau  membacanya
sebngainana yang beliau dengar.

tf# a of :ir3 ¥ ai ]6 :*3 9fa ai j£ #i * i±~ji j!# ]63
S,S\Ci+ (Abu Hurairch berkata dari Nabi SAV, "Allah berf oman,
`'Air:  bersama  hamba-Ku  kapan  pun  dia  mengingat-Ku'.I) Dalam
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riwayat AI Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, j,f'3 e (Se/ama

dia mengingat-Ku foerdetkir kapada-Ku]).
'ol±iqi,.:=±+I)(DankedIAabibirmyabergerak[menyebut]-

K%).  Ini  adalal bagian dari hadits yang. dinukil oleh Ahmad,  Imam
Bukhari  dalam  kitab  Kfta/a  ,4ra/ 4/  JZ7ad  dan  Ath-Thabarani  dari
riwayat Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Ismail bin Ubaidullch
bin Abu AI Muhajir, dari Karimch binti AI Hashas, dari Abu Hurairah.
Dia kemudian menyebutkannya dengan redaksi, a;f3 t3! (4pabjJa dl'a

mengingat-Ku   foerdzikir  kepada-xp]).  Datam  sa;+ch  Squ  irvyi[ryat
Ahmad  disebutkan:   illi -£l'3givl i{ ¢i+ 9ji ,+==+i d :+J`J i£* J!i 6:`+
';;;riSIS^dr\J±fy'Ji;)'€±{AbuHurairahmenceritakankepada

kant, saat itu kami sedang bernda di runah ini -yakni Umm Ad-
Darda`-, bahwa dia mendengar Rasulullch SAW bersabddy.

AI Baihaqi menukilnya juga dalan kitab 4d-Da/a `z./ dari jalur
Rabi'ch  bin  Yazid  Ad-Dinasyqi,  dari  Ismail  bin  Ubaidullch,  dial
berkata:  'GLLal.I '1::! ii!ij :=+±j .:==j£ ::il:.. I:is tfl33.ull ii j> 'l:.i>S

c+€Of3i3i£&idr3i±~ji¢itj`9i:u'6:is3flid;i+t3£i,.cj6.i
'Jii ajL3 ±{; &1 uit rd.I Ei {=++ :;is)fy` ii d'! ±±±' tgpe  (4fu  maswk

ke tempat Umrm Ad-Darda`. Setelch men'Iberi salam aha pun drdrk,
Ice aku mendengar Karinch binti AI Hashas, salch seorang pelayan
Abu Ad-Darda`, berkata,  "Aku mendengar Abu Hurairah RA, ketika
dia  sedang  di  runah  in -seraya  menunjuk Umrm  Ad-Darda`-
berkata,  `Aku mendengar Abu AI  Qasim SAW bersabda'. ') I.ch cia.
menyebutkannyadenganredaksi,+:i;®(SeJ¢m¢drdmengz.ngaf-Kw

[berdrkir kapada-Ku]).
imam Ahmad, Ibnu Majah dan AI Hakim pun menukilnya dari

riwayat AI Auza'i, dari Ismail bin Ubaidullah, dari Ummu Ad-Darda`,
dari Abu Hurairah.  Selain it`L Ibnu Hibban menukiinya dalam kitab
4sA-SlfaaAz.A  dari  riwayat  AI  Aura'i,  dari  Ismail,  dari  Karimah,  dari
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Abu Hhrairal.

Para ahli hadits menguatkan jalur Abdumhman bin Yazid bin
Jabir dan Ral>i'ch bin Yazid. Mun9kin juga lsmail menpunyai riwayat
dari Kainah dan juga dari Ummu Ad-Darda`. Riwayat ini temasuk
hadits-hndits yang dikemukakan olch haam Bulchari seeara 7»q 'a/7ag
dan tidck diriwayatkannya secara mae4sAzf/ di tempat lain dalan kitab
Ash-Shahih.

mnu Baththal berkata, `"akna hadits ini adalch Ahi bersana
hanba-Ku selania dia mengivgat-Ku ®edzilrir kapada-Ku). Artinya,
Aku  bersananya  dengan  pemeliharaan,  bukan  berarti  basamanya
dengan Dzat-Nya. Sedangp[an ma]ma reddsi, i\±-i 4; :=jlJir' (a"
kedra bibirnya bergerak [menyebut] -Kuly, edalhch bengick "enryedral
nana-Ku, dan bukan berarti kedun bil)ir dan hsamya bergerak dengan
Dzat Allah, karma itu memang mustahil."

AI    Kzrmani    berkata,    `Kebersanaan    di    sini    adalal
kebersanan fahmat.  Tentang firman Allah dalam surah AI Hadiid

ayat4,.;;±\=q4.;Z;S'+)(Danmabersamahamdimanasagaharm
beradr)  adalah kebersamaan ilmu, yini  ini  lebih khusus daripada
kebersamaan pada ayat tadi."

inan Bukhari  mengemukakan hadits  lbmi Abbas mengenai
fiman Allah dalam surah AI Qiyaanah ayat 16, CJ``:.-J, +I a+' 'Y

(Janganlch karrm geraltl(:an I.idchpru.utrf e [.merr::b?ca] AI Q]n.`anD, di
berkata::fa+!jfl6£a,a;:*3£{£alj±:gai66(Jvbal.fflwpemafr
mengaland kondisi berat kedha diturunkan  [wakyu kepadartya]). froi
tennasuk  dalil  paling  jelas  yang  menunjukkan  balwa  AI  Qur`an
kadang dimdsudkan sebagai gz.xp `aA a)acaan), karena yang dinaksud
dengan fiman-Nya, l+Tj di kedun ayat ini adalah gz+tz`afr ®acaan),

bukan  AI  Qur`an  itu  sendiri.  Penjelasamya telah  dipaparkan pada

pembghasantentangpemulaanwahyLi.
Ibnu Baththal berkata, "Maksud haam Bulthari pada bal] ini,
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bchwa  menggerakkan  lisan  dan  bibir  dengan  membaca  AI  Qur`an
adalah perbuatan yang mendapat ganjaran."

'grj.&fro'oSirjri3S(ApabilaKanitelahselesalmembacakannya

maha    I.hafz./aA    bacoa»nya    z.co).    hi   mengandung   penyandangan

perbuatan   kapada   AIla]L   dan   yang   melakukan   itu   adalch   yang
menyul  untck  melakukannya.  Karena  yang  membacakan  ha/am
Allah kapada Nabi  SAW adalin Jibril.  hi juga meneran8kan setiap

perbuatan yang rumit yang dinisbatkan kepada Allah, yaitu yang tidak
layck bagi-Nya, saperti datang, tunm dan sebagainya.

Menurut  saya,  maksud  Imam  Bukhari  dengan  kedua  hadits

yang  mazrsA«/  dan  mzf 'a//ag  ini  adalah  sebagai  sanggahan terhadap
orang  yang  menyatakan  bahwa  bacaan  scorang  ahli  gz.rtz `aA  adalah

gadz.z.in. Karena jelas bahwa gerakan lisan penbaca saat membaca AI
Qur`an  adalah  dari  perbuatannya  sendiri.  hi  berbeda  dengan  a/
magrzf `  (yang  dibaca),  kanena itu  adalch ha/¢m  AIlah  yang  qudz.z.in,
sebagaimana hainya gerakan lisan orang yang berdzikir kapada Allah
adalch  dari  perbuntannya.   Sedan8kan  a/  madefaur  (yang  diingat)
adalch  Allah,  Dia  gndl.I.in.  hilah  yang  diisyaratkan  horn  Bukhari
denganjudul-judulberikutnya.

44.FirmanAmh,ikiqit?)a:allpll!,;=!>L!;.*,I);€>1?i*'Sl)}b
';Sil'Ligiv'fi)';ji>.S"Danrahasiakanlal.perkataanmuatou

lahirkanlah; sesunggwhnya Din Maha Mengetahui segala.isi hufu
ApakahAu;hyan;-men:iptckanitutidakmengetahuio]angkanu.

Iahirkan dan rahasiakan),. dan I)ia Maha Halus |agi Maha
Me»gcfch«i " (Qs. A] Mu]k [67] : 13-14)

.JfJus-.,.Jfa£.
""erefa   berbisl.*-bts!.k."   (Qs.   Thaahaa   [20]:103])   artinya
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sahig merchasickan.

¢3€±igsAi::#;€'y3>:jiL€,djg!\:i:£&ide;y,G#:ig

.£2i +a: ;i3 ,{k &i jfa ai J*;3 .d'}` :'jj .tq{ .tjGd
-,,

Ij:~ 'e±jrii i:p:, I;¢ I,eTji®i *-^j:, g3 p;6`i,t i:p I;i 'e\i3
_,,,`¥3> :i; 9S &i j=p #, &i''jri; .± ;I; *3 ii'}9i i;3 'OTjo.,

'v3){'®Tjo°iijig'e;;i:i:j®i€;Lg±i3j;I:j,i;i(a+i+=4!:£;i
_,,

.t;A;+ar,i6ii€i3)c+{:;L±st;tl;6tL,i;i(q+:oLjfo£

7525. Dari Ibnu Abbas RA tentang Fiman Allah, "Da7z/.a7zgr#
kamu  mengeraskan  suaramu  dalam  shalatmu  dan janganlah  pula
7„erendrAhann}ia, " dia berkata, "Ayat ini ditunmkan ketika Rasulullal
SAW masih tidak terang-terangan  di  Makkah.  Yaitu apabila beliau
melal=sanakan  shalat  bersana para  sahabatnya,  bchan mengerackan
suaranya    dalan   membaca   AI    Qur`an.    Jika   karm   musyrilrin
mendengamya,     mereka     mencela     AI     Qur`an,     Dzat     yang
menunmkannya   dan   orang   yang   membawakannya.   Mcka   Allah
berfirman   kapada  Nabi   SAW,   `Da»  /.anga7I   haz»zt   me»gerashan
ma7itz7„e. dr!/an sAa/az7%af'. Maksudrya, bacaarmu schingga didengar
oleh orang-orang mus)rik sehingga mereka mencela AI Qur`an. `Dtzn

janganlah  pula   merendahhannya.   dan  pad:ai  salidbato:n  schinggr
en8kau tidak mcmperdengarkan kapaha mereka.  `Dzz»  can./aA /.a/an
tengah di ctutara ked:ua ifu'. "

c±+jslin :#j 'y3> :i.fyi 9# .d'}` :.d'is `{:> &i fe; ifa£G *

.£chij(q!;tjerf'v3
E|

7526.  Dari Aisyah RA,  dia bckata,  "Ayat ini,  `D4n /.angzz»
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kanu  mengeraskan  suaram  dalan  shalainu  dan janganlch  pula
mere»drAham#)/a ',. ditururunkan berkenaan dengan d'oa."

|' * ¢ if' :`+3 # &i jfa ai 'J*; 'j6 :'jj ;1;a t,;i *
.*fa;::±;,3J.,JTJL'|.#;

7527.  Dari  Abu  Hurairah,  dia  berkata,  `Rasulullch  SAW
berschdq.    `BukLndch    dari    golongan    kami    orang    yang    tidak
bersenandung dengan AI Qur`an' ."

Yang lain menambahkan, "Me»gerasfannys. "

Keteram!an Hadits `  .

¢Bab  fi:rman  Allah.  `.Dan  rahasiahamlch  perkataan:mu  atou
lahirkanlah;  sesungguhnya  rna  Maha  Mengctahvi  segala  is,i  hati.
Apckah Allah yang menciptdean itu tidak mengetahwi  [yang haxp
lahirkan ,dan   rahasirkan];   dan   Dia   Maha   Halus   lagi   Maha
Mengefrfuz.. ')   Dengan   ayat   ini   imam   Bulchari   mengis)raratkan

perkataan  yang  lchih  umum  daripada  pckataan  dengan  Al; Qur`an
atan  dengan  lainnya.  Jika  dengan  AI  Qur`an,  maka AI  Qur`an  itu
fa/am  Allah, dan itu temasuk sifat Dzat-Nya.  Jadi bukan makhluk
karena edanya dalil yang menastikan hal itu. Jika pelkataan dengan
selain +AI  Qur`an,  maka  pedrataan  itu  adalah  makhink  berdasarkan
fiman Allali dalam surah AI Mulk ayat 14, (i+i :r[[[; ;liz qi (4prfuA

Allah yang menctptckan itv tidak mengetahai  [yang kanu lahirkan
dr» rahardha/) setelah firman-Nya dalan surah AI Mulk ayat 13,  #!

}f:}:eJ\?;:i;,.+i(SesungguhnyaDiaMahaMengetahaisegalai;i
hatiD.

mnu Bqththal berkata, `"aksud nnan Bulchari dengan bab ini
adalch meLetapkin ilmL bard Allah sebagal si fat Dzat-N)fa, kesanaan
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ilmu-Nya  terhadap   yang  menginstran  suara  dan  tchadap  yang
menyanarkannya.  AIlal  pun  telah menjelaslrannya  dengan  fiman-
NyadalansurahAr-Ra'dayat10,g+;++Ji3`JJ@.I}iJi±f:Ill

(So[ma  sofa  P}agi  Tuhan].  siapa  di  antara:rum  yang  mendasiaha:in
ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan wi). Dan
upayahanbayangben]paperkataandanpchuatanadalchmilikAllah
berdasarkan fiman-Nya dalan s`mh AI Mum ayat 13,  Pl'j-+, .+=±> i;';

)fir;I) ¢Sesunggwhnya Dia Maha Mengetahai segala isi hatii). Sctekth

;tuAllchmengatckan,fr6i*i`Yf(4prfaAA#chys»gmenczpfrfu»

itu tidak nei]Igctahi [yang ka[m:u lahirkan dan rchasickan]).
`       hi menunjukkan bahwa Allah mengetahui apa yang melcka

ralasiakan dan apa yang mereka lalirkan (nyatakan terus termg), dan
bahwa Dia adalah yang menciptakan ifu pada mercka. Jika ada yang
mengatckan,  bahwa  fiman-Nya,  6-j> :+  OA8»g me»czpfafa»  I.fro)

kembali kapada mereka yang bchicara, malra hal ini dapat dijawab
balwa    prfutaan    ini    bemada    kchanggaan    dan-Nya    karma
pengctal`ran yang dimiliki-Nlya tchadap apa dischbun]rikan atan pun
yang  dilalirkan  oleh  hamba,  dan  bahwa  itu  adalal  ciptaan-Nya
(malchlck-Nys), karena AIlal menjadikan ciptaan-Nya sebagai tim
yang  menunj`]kkan  bahwa  Allah  mengctahi   pckataan  mereka.
Dengan   demikian  jelaslah  bahwa  SJ>  kenbali  penbicaraan

®erkataan) mereka sehingga senpurnalal kebanggaan dengan kedua
hal tersebut.  Di  sanping itu,  agar salad satunya sebagai bim  atas
yang lain, dan tidak seorang pun yang menbedakan antan perkataan
dan   perbuatan.   Ayat   ini   menunjukkan   bahwa   scmua  pckataan
malthluk   adalch  ciptaan   Allah,   schingga  scmua  pchuatan  juga
mapckan ciptaan Allah."

Ibnu AI Manayyar berkata, `Peneyrmh mengra balwa hnan
Btlkhari  memaksudkan judul  ini  untul[  inenctapkan  ilmu,  padchal
sebenamya  tidck  demikian.  Jika  tidal[  malta  te[puttislal  maksnd-
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maksud  yang  dicakup  oleh judulnya,  sebab  tidck  ada kaitan  antara
ilmudenganhadits,?T|;iL+:;i!P`*¢:;i(Bztha»/aAdarz.go/o«gq»

kant orang yang tidak bersenandung dengan AI Qur`an). Ialdi, yang
dimcksud   oleh  hoam  Bulchari   adalch  mengisyaratkan  poin  yang
merupakan  sebab  masalah  lafazh,  sehingga  dengan  judul  ini  dia
mengisyaratkan  bahwa bacaan makhluk  disifati  dengan rahasia dan
keras, dan ini menunjukkannya sebagai makhluk."

inam  Bulchari  dalam  kitab  Ktia/g  .4/'a/  4/  jbad,   setelah
mengemukakan sejumlah hadits yang menunjukkan itu berkata, `Nabi
SAW  menjelaskan  bahwa  suara-suara  makhlck,  bacaan,  pengajian,

pengajaran  dan  lisan  mereka bemacam-macam.  Sebagiannya  lebih
bagus,  lebih indah,  1ebih manis,  lebih merdu,  lebih tartil,  fasih,  lebi
tinggi, lebih rendah, lebih samar, 1ebih khusyuk, lebih nyaring, 1ebih

pendek, 1ebih panjang dan lebih lembut daripada sebarian yang lain."
-     'if).}):i4..'rffi^i*f5. (.Mereka  berbisik-bisik."  Atltryai  sating

merahasiakan).  Di.sebutkan  dengan  fnydz.d pada hunif ra `  din  sz.».
Pada sebagian naskah dicantumkan dengan hurufryz.n dan tambahan
hunif wazf tanpa fny/dz.d.  Artinya,  saling bchicara di  antara sesama
mereka secara rahasia ®erbisik-bisik).

Kemudian inam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Abbas
mengenai tunmnya fiman Allah dalan surah AI Israa`  ayat  10,   Y3

LJ}.l=J,ls.3'Y)':±Jff^:e±.j|h5(Danjanganha"mengeraskansuara"

dalam  shalatnou  dan janganlah  pula  merendahkannydy,  di baiS:an
akhinya  disebutkan,   €i (algiv:a{ :¢;J€ q3) :al=.3 3;i> &1 i:p g:±}, &1 Jdi
':3J|,*(j} (Maha Allah berf irman kapada Nabi-Nya SAV, `Dan jangan

kanu  mengeraskan  suaranu  dalam  shalatmu, '  maksudrya  adalah
bacaanmuo.

Berikutnya  adalah  hadits  Aisyah  yang  menychutkan  bchwa

ayat  tersebut  diturunkan  berkenaan  dengan  doa.  Penjelasan  kedua
hadits ini telch dipaparkan dalam tafsir .surch S«bAaama.
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Selanjutnya hadits Abu Hurainh,  S133 .PTJi.l; :j±' P` Ji S :*1'

g+_I:rfe ..'.':i (`Bukanlah dari golongan kwi orang yang tidak
berserandung    dengan   AI   QiIT`an."    Yang   lain   merambchkan,
"Me7z)4a!r7.»gifao7z7Iy¢. ')  Imam  Bu]chari  mengelnukakannya  dari  jalur

Ibnu Jl]ralj, `Tbnu  Svihab  mencedtakan kapada kami  ..." Hadits  ini

juga  telah  dikemukakan  pada  pembahasan  tentang  keutamaan  AI
Qur`an dan pada bab fiman Allah, i-|' 6;i :I--iJ, 1! :1P is`i±Jl ±i:;€ q3

¢Dan tiadrlah  berguna  syafro:1  di  sisi ALllch meriinkan bagi -orang
yang telch diizinkan-Nya memperoleh syof ;a'at itu." (Qs`. Satoltoal  T:34|..
23)darijalurAqil,darilbnuSyihabdenganredaksi,LJ:;±},&16}ie

9FTfu-.,s±.;±'O.Of](Allahtidakpernahmengizinkanunaiksesuatu
sebagalmana  rna  mengizinharl  untuk  seorang  nabi  bersenandung
d?Hgrn i4/  gzfr`a»).  I.alu  salabatnya bckata kapadanya,  SEE+ L€*£i

(mengenasfacz7zn)/¢).  Sebentar lagi akan dikenukakan hadits dari jalur
Muhammad bin Ibrahin At-Taini, dari Abu .Salanah dengan redaksi,
i+;;€az,®Tji.u;?:i:a}I;;+;P,a}i_6:;F},ai'®;fe(rf#aArfuJakpc77roA
mengizinhan untuk sesuatu sebagdsmana mengizinkan untuk seorang
nabi  yang  bersun:ra  bogus  untilk bersenandrmg  dengan  ALL  Q]».`an
dengan mengeraskannydy.

Dari sini dapat disinpulkan bahwa orang yang tidak diketahui
dalam  hadits  bab  ini  adalah  sahabat  yang  tidak  diketahui  dalan
riwayat Aqil, yaltu Muliammad bin Ibrahin At-Taini. Karena hadits
ini sama nanun sebarian periwayat meriwayatkarmya dengan redaksi,
al 6}i -  (J1/7aA  ft.dck pemaA  mengzzz.»fad)  dan  sebatian  lairmya

mchwayatlrandenganredaksi,¢{rj(Ba4faB»/aAdrn-go/o»gzz»famz.).
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45. Sg\bda. Nz\hi SA:W, "Seseorang yang Allah anugerahi

(kepandainn membaca) AI Qur`an dan dia melaksanakanr[ya
sepanjang malam dan sepanjang slang, dan seseorang yang

mengatakan, `Seandalnya aku diberikan seperti apa yang difeerikan
kepada orang ini, niscaya aku melakukan seperti apa yang

duckukannya'."

Pl;;iJl 8i; qu.1 J93) :'Jj3 .ii! ; +\gJ.I il€ .ui &` :a
i, irfe,3) ::i;ir ,J63 `(*i,'Oi3 ii Ljfty,3  ,)`dy,3

(bri£#,
Allah  menjelaskan,  bahwa  melaksanakan  .Kitabullah  adalal

perbuatanya.    AIlah   behirman,    ``Da#    dr    aut¢rH    f¢#da-£¢nda
kekuasaan-Nya ialch mehctptahan langit dan buni dan berlain-latnan
ba!foas¢mw  dan  wdma  fuJ].fm#. "  (Qs.  Jir-Ruum  [30]:  22) dan AIlch
berfroan,   "Dan   perl]uatlch   kebalkan,   sxpaya   kam   mendapat
feme#a#gr#. " (Qs. AI E|adi [22]:77)

•v! 'LGj i :i3 # &i jfa &i J*1, Jj :J6 ;i;f g!;i ;£
`,

;i .,¢i ;ul3 jfi ;ul :jf; # 'oTji°i &i :ui I;; :#:I g2've&i:u-nJi;3.:}::;;ci'lJ;2j'iin'q;ijie];'i}ji}':]i;

- I; ± :ij+ ,j3i a ie ti2Ji }' :]# .i g; i*; 3*
.fr

7528.   Dari   Abu   Hurairch,   dia  berkata:   Rasulullch   SAW
basalode,  "Tidck  bolch  ado  hasnd  kecuali  pada  dua  hal,  yatw:
seseorang yang Allah anugerchhan (Ixpandalan membaca) AI Qiir`an
dan  dia  membacanya  separtyang  malam  dan  siang  hari,  lalu  dia
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berkata, `Seandalnya aku diberi seperti apa yang diberikan kepeda
orang ini, riiscaya aku melakukan sebagainana yang dia lakukan' .
Dan  seseoramg yang  Allah  a"gerchkan harta kapadanya lalu dia
meraifkchkannya  pada  haknya,  lalu  dia  berkata,  `Seandalnya  aku
diberi   seperti   apa   yang   diberikan   (kapadanya),   niscaya   aku
memperlakukannya saperti apa yang dia lakuhan' ."

*.y;i=;'y:]ji3ife&ij;g#iif,~;riff+,L*
:ui i;;3 .jGsi ;ui; jSi ;ui :,fr # 'oTji°i &i :ui k; :#:I
i:=LfiJ-,;,;,o,±L:::+.J¢,;ulJJ£,;uliiji;-#i`&,

t2

•±+girir3iJ#',J®j;:
7529.  Dari  Salim,  dari  ayahnya  (Abdullah  bin  Umar),  dari

Naihi  SA;W,  behaNI  belsaibda.  "Tidak  (boleh)   ado   hased   keouali
terhadap d:ua hal: Seseorang yang drdrmgerahi AIlch (kepandrian) AI

QiLr`an  sedang  dia  membacanya  sepanifang  madam  dan  sapdyang
slang,  dan  seseorang  yang  dianugerahi  Allah  harta  sedang  dia
menofkchkannya sepanjang malam dan sapalyc[ng siang." Ak]i gedm8
mendengar Sut}ran yang aku tidak mendengamya menyebutlran hadits,
dan ini termasuk haditsnya yang shaAz.A.

Kcteran€an Hadits

(Bob  sabda  Nabi  SAW,  "Seseorang  yang  Allah  an;ugendi
[kapandalan   membaca]    AI   Qprr`an   dan   dia   melaksanakannya
sapdyang   malan    dan    sapakyang   siangh.   Dal@m   irNIayat   AI
Kasits]mihanidicantumkandenganredaksi,jli3IJ(dazzsfdrzg)dengan

mutuangkata;ut¢qpany.a»g)yangkedua

:)ii{ a; {=jii ds Si a J± '±ui }` :Jir k3;  (zha  Sescormg
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yang  mengatakan,   ``Seandainya  aku  diberikan  seperti   apa  yang
diberi,ken kapada orang ini, niscaya aku melahakan seperti apa yang
dz'a   /ahahan. ')   AI   Kamani   berkata,   `Demikian   inan   Bukhari
mencantumkan judul dengan disertai celah, karena dia menyebutkan
tentang  pembaca  AI  Qur`an  berkenaan  dengan  perihal  yang  hasad
saja.  Tentang  pemilik  harta  berkenaan  dengan  perihal  orang  yang
hasnd  saja,  namun  tidak  ada  kesamaran  dalam  hal  ini,  karena  dia
meringkas penyebutan kedua kondisi pcmbaca AI Qur`an, baik yang
men8hasnd  maupun  yang  dihasad,  dan  tidak  menyebutkan  perihal

pemilik harta."
'Li£ :}J pq.k iie bi :;i (Mafap z4//aA me#/.e/asfap%  baAwa

melaksanakan  Kitabullah  adalah perbuatannydy. Dalam rivayat AI
Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, ili! }J +1+¢1 i[[[j;lf ai

¢Bchwa bacaannya terhadap AI Kitab adalah perbuatannydy.

JriJ ,(*i,+.i3
t6Jirfxp'3?.Iijkit3>("Due

i :jsl±,i J>3qiJ p,3iiJ, ;P> p,|fi i,3)

di anlara tanda+tcnda kchrasaan~Nya

ialah menciptakan langit dan buni dan_ bedde-lainarl bchasamIA dan
wama  kulitmL. "  dan  A1:lath bedrman;  "Dan perbuatlah  kebaikan,
szfpqytz Acz7»z. mendapaJ feme"fz»gzzn. ') Maksud ayat pertania adalal
beragarinya  bahasa,  karena  ayat  ihi  mencakup  seniua  perkataan,
sehingga mencakup pula bacaan.  Sedan8kan ayat kedua, keumuman
befouat kebaikan mencakup pula membaca AI Qur`an, dzikir, doa dan
sebagainya.  hi  menunjukkan  bahwa  bacaan  merupakan  pchuatan
orang yang membaca AI Qur`an.

Selanjutnya   inan   Bukhari    mengemukckan   hadits    Abu
Hurairah,6+I:i£;+3aT]i.iai361Ji3:p::5!jq!aleb'q(Tz.daAbo/eA

ado   hasad  keouali  pada  d:ua  hal,  yaitu:   seseorang  yang  Allah
anugerahkan     [kepandalan     membaca]     AI     Qprr`an     dan     dia
memhacan);p).  Selain itu, dia juga mengemukakan hadits Salim dari
ayahnya, yaitu Abdullch bin Umar dengan redaksi,   :i:5! j .i; A:i 'Y
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*,'`ri'fiirfu^@1'.no~\.,J±:)(Tidakfooleh]adahasadkeoualit,e;hadap
dua hal:  Seseorang yang dianugerahi AIlch [kapandaian]  AI Qprr`an
Sedrng     dz.a     me/adsanaha#nytz).     Penjelasan     redalrsinys     telah
dipaparkanpadapenbahasantentangkeutamaanAIQur`an.

131;+ a\±---i.i '1=;}:.. (L4fa. Sen.»g mende7Igar Szfjy¢7!). hi adalah

perkataan  All  bin  Abdillah,  yaitu  Ibnu  AI  Madini,  gurmya  haam
Bukhari.

` .  ':,±\ ':Sli. 'Z=:-;i .* (Aku tidak mendengarnya menyebutkan

Aadz+s  z.f#).  Maksudnya,  dia tidak pemah mendengar hadits tersebut
darinya secara a» `amaA.

S±±;;>=;g`:a.c'+)(DaninitermasukheditsnyayangshahihD.
Saya  abnu  Hajar)  katakan,  AI  Ismaili juga  menukilnya  dari  Abu
Ya'la,   dari  Abu  Khaltsanch,   dia  berkata,  "Sufiran  menceritakan
kapada    kami,    yaitu    Ibnu    Uyalnah,    dia    berkata,    "Az-Zuhri
menceritakan ini kapada kami dari Salin."

Ibnu     AI     Manayyar    berkata,     `Hadits-hadits    bab     ini
menunjukkan sebelumnya, bchwa gz.ra `aA ®acaan) edalah perbuataan
orang yang membaca AI Qur`an, dan bahwa itu disebut bersenandung.
Inilah yang benar secara keyalrinan, bukan secara mutlak, agar tidak
teriadi  kesanaran dan untuk menghindari bid'ah yang bertentangan
dengan   para   salaf  dalam   penyebutan   ®enamaan).   Karena  telah
diriwayatkan secara valid dari haan Bukhari, bchwa dia mengatakan,
`Barangsiapa menukil dariku bahwa aku mengatakan lafazhku dengan

AI   Qur`an   sebagai   makhluk,   berarti   dia  telah  berdusta.   Karena
sebenamya  aku  mengatakan  bahwa  perbuatan  para  hanba  adalah
makhluk'. inam Bulchari telah mendekatlran penyataan dalam judul
ini dengan apa yang diieymatlrannya sdehurmyaL"
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46.FirmanAuah,'l±i3i¢:)izjp'.a;jar:JJ?co'!'J?'ieii'JJ1}Iq3.#B:

gftyl:;') "Hal Rasul, sampalkan apa yang diturunkan kepadamu. dart

Tuhanmu. Dan jtka tidck kamu kdyakan (apa yang diperirttahhan
itib berarti) kamu tidak menyampalkan amanat-NyoL" (Qs. AI

Maa`idah [5]: 67)

# &i jfa all j*; i;3 .i'l|}i ir3 £ all i, :g,iSi 'Jj3
|ii!i Li Oof iji;+,) :jGj€ &i 'ij3 .;;i;£ii \€1>3 {£giv°i ;i3

•GJ)givf.) !i) :jcJ= ,JjJ `(*;3 pqc.J

:+3 +fa ^&1 jj '#1 f 'l+kJ€ :+ qu,a i; 'lr:i 'J6J
•(ij'*33 # a, d£3)

^&1 c:;-i I;i;I :}±; ts;I jl> :;+ a+a;i i;i :kj!G .l=l'j3

.iiife;$3.'O#.i3'@'*;3iife
+,,+

`a--JY?3  ®1;; cife .;rji.i iin :tLG?.I ar,i> :;::; 'jj3

.=i..i dy :t'++:3 'y> t}i ;zi iin :t}I iz> *,;> :jLi€ ,4j^;:i

4 }±Ijr i`3! g.> :ifa3 .pTjo.I isA;i 9;a gj;;; :t}i :=„ a+i3j
•*;gi;(dy;Ji3=3if',

:'jj3 .,I Lj! ci+ ij'cL i3 # &i j= S#i ',ij;: :Lrf 'uj3
.*!i=j.I:;:i;ij#&ijfa}i,j*;a'cjaft#S-#

Az-Zuhri  berkata,  "Jtisa/aA  aterasulan)  dari  Allali  .4zza  wa
/a//a, sementara Rasulullah SAW berkewaj iban untuk menyampaikan,
dan kewajiban kita adalal berserch diri  (tunduk)." Allah berfiman,
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"Supaya Dia mengetahvi, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telch

menyampaihan risalah-risalah Tuhannya." (Qs. AI Iinn [7Z].. 28) dan
Allah  juga  berfirman,  "Aha  sampaz.fan  fepa[drmz.  ama7zaf-ama»af
rwfranlfu." (Qs. AI A'raf [7]:62)

Ketika  Ka'ab  bin  Malik  tidak  ikut  serta  dalani  paperangan
bersama Rasulullch  SAW,  Ka'ab bin Malik membaca,  "4//aA serto
Rasul-Nya clan melihat pekerjaanmu." (Qs. AI:Taihoch I:9|.. 94).

Aisych berkata, `Bila en8kau takjub dengan balknya perbuatan
seseorang,  mck:a  katahandtry  `Bekerfalah  hamu,   maha  Allah  dan
Rasul-Nya  serta  orang-orang  mu:kwim  akan  melthat  perkerjaanmu
I.fe/'.   (Qs.  At-Taubch  [9]:105)  dan  jangan  sampai  ada  orang  yang
meremehkarmu."

Ma'mar berkata,  "Kztab  z.»z.'  (Qs.  AI Baqarah [2]:  2)  artinya
AI Qur`an ini. `Pefa#/-wk hagz. mercka y¢»g ber£¢fa4;a' (Qs. AI Baparah

[2]:  2)  artinya  penjelasan  dan  petunjuk,  saperti  firman-Nya  dalam
surah  AI  Mumtahanch ayat  10,  `Demz.fa.a#/aA  Azffum j4//aA',  artinya
ini adalah hukum Allah.  `£a Raf.ba'  artinya tidak ada keraguan.  `Jfo
ado/aA ay¢f-a)iaf 4#aA' artinya ini adalah tanda-tanda AI Qur`an, dan

ivga sapch:. `Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan
meluncurlah   bahiera   itu   membc[wa   orang-orang   yang   add   di
c7cz/a7»7z)/a,'   artinya  membawa  kamu."  Q4akna  kalimat:   wa/.art7z-»a
bihin edalch wofaraina biklLmn.

Anas   berkata,   `Nabi   SAW  mengutus  pamannya,   Haram,
kapada    suatu    kaum.    dia   berkata,    `Apakah   kalian   menjanin
keanananku untuk inenyanipaikan risalal Rasulullah SAW? ' Lalu dia
berbicara kapada mereka."

p`|j if i3 ife &1 jfa
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7530.  Dari  Jubair bin Hayych, bahwa AI Muchirch berkata,
`NabikitaSAWmengabarkankapadakitatentangrisalahTuhankita,

bahwa barangsiapa yang  terbunul  di  antara kita,  maka  dia masck
surga.„

4.Le ^&t j± I.Lil: ®®i tl:11 * :.d'6 q; ^&i 'g±; :ds;G i;~

# fa \L:¢L£ :grio, ,3G j €'3+ :iii; 'jj'j .fe f '+'j
+ :od'6 ifu5G # j3* # '|;±Ji * ?,el tj +: kci;•0[.£9Lfa±stiSoi;;fefi;ife^&ijfa€#i.Oich£¢ii

rfe<H'ao}3di:3*ee'!'jjiaoa€'i*}`¢.#¢:,:|i;j|€^&,
®,

•(ij'yc'J,tAIJus

7531. Dari Aisyah RA, dia beckata, "Siapa yang mencedtakan
kepadanu bchwa Muhammad SAW menyenbun*an sesuntu." Dan
Muhanmad berkata: Abu iinir AI Aqedi mencedtckan kapada kani:
Syu'bah mencedtckan kepnda kami dari Ismail bin Abi Khalid, dari
Asy-Sya'bi,  dari  Masruq,  dari  Aisyah,  dia  berkata,  "Barangsiapa
menceritakan kapadanu bchwa Nabi SAW menyembunyikan sesuatu
dari wahyu, maka janganlah engkau menpercayainya.  Sesungguhnya
AI+ch teialn berfroap `Hai Rasul,  sampaikan apa yang diturunkan
kepadanu dari Tuharmu.  Dan jiha tidck kanu kTakan (apa`yan`g..
d;perintahhan itu, berarti) harm tidak menyampalkan amanat-Nya' ."
(Qs. AI Maa`idch [5]: 67)

9±i;+:'jj.dei£$3i€hi;-4,£L€ooi:'j6e}ifty#r9.tli
gf .A, ,J+i 1: :kJ 'Jj :A, i= 'J6

1=

FAT_HULBAARI-899



oei:'jLj9±i'+::]6.anri;oei:jet;'j!d'j]£€o®i+::'j6

liJ'!}1€63S.Ji:'Y6ipral3):6;±i€&i'j}96.'4?a:;±±i't;;i}±

ar,i]ii£*3.'O}pj:'y3*it.y!&ii}d.irfi'0#{q3fT'   ' .:4,.~yi .(+|'j@ol 3' iiifaj: cu;i 6is

7532. Dari Jinr bin Syaralbil, dia berkata: Abdullch berkata:
Seorang lelaki berkata, "Wahal Rasulullah, dosa apakah yang paling
besar di sisi AIlah?" Beliau menjawal, "EHgfaw menye" sefaif# hag].
Allah  padahal   Dia-lah  yang  menctptakanmu."  Din  bck:ataL  \fLb,
"Kemudian    apa   lad?"    Beliau   menjawab,    "Kemnd]-am  . eHghaci

membunuh  anakmu  karena  takut  turut  makan  bersananu."  The
berkata   lath,   `Kemudian   apa  lagi?"  Beriau  menjawal],  "Engfa"
berzz.#a dengr# z.sfer]. fefa#ggrm#." I.alu AIlch menurunkan ayat yang
"e"toendsalnya. ``Dan  orang-orang yang trdak menyembah twhan
yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiva yang diharantry_
Allah (membunwhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina,  barangsiapa  yang  melakukan  demikian  itu,  Tiscaya  dia
mendapat   ®endlasan)   desa(rrya),   ckan   dtlipatgandakan   adza:b
w#rfuy¢. " (Qs. AI Furqasn [25]: 68-69)

KeteranEan Hadits

¢Bab   firman   Allah,    ``Hal   Rasul,   sanpalkan   apa   yang
dtwrmkan Jxpndanu dari Tuhanmu. Dan jika tidck ka:rm kerf ckan
[apa  yang  diperiutch:ken  itu,  berarti]   karm  tidak  menyampal:ken
cz»ea7ut-J\fya. ')  DCimikian  redaksi  yang  dicantumkap  dalam  senua
riwayat.  Secara tckstual,  redaksi  ini  memiliki  kesamaan  syarat  dan

jawab.Karenamakna:)i:;.|'b;0.;:fa¢#dafrha#fedy.rfu)adalahiJ'

(tidak menyanpalkan),  tapi  yang  dinaksud dengan jawabnya

adalahyanglazim,yaltusapertihalnyahndits,L-j3j!SAJi=9.-`6#3
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gl\.'f ro G J} 'es»}S \1l;a?i (Dan barangsiapa yang rtyrahnya kepada
dunia yang ingin diperQlchnya, maka berard rtyrchnya itu kepada apa

yang dia berkyrah kapadrnydy.
Ada perbedaan pendapat tentang apa yang dinaksud dengan

perintah ini.  Satu pendapat menyebutkan, bahwa maksudnya adalah
sampaikanlah  sebagainana yang ditunmkan.  Demikian menurut  apa

yang difchani oleh Aisyah dan lainnya. Ada juga yang mengatakan,
bahwa  maksudnya  adalah  sampaikanlah  secara  zhahir  dan  jangan
takut kapada seorang pun, karena sesungguhnya Allah melindungimu
dari  manusia.  Namun  yang  lebih utama  adalah pendapat  mayoritas
karena  keumuman  fiman-Nya,  'JjJi \J  (apfl  );¢#g  dz.fw"Hha#),

sedan8kan perintah itu wajib,  sehingga beliau wajib menyampaikan
setiap wahyu yang diturunkan kapadanya.

Pendapat   terakhir   ini   dikuatkan   oleh   Ibnu   At-Tin   dan
dinisbatkan kapada mayoritas ahli bahasa.  Imam Ahmad bin Hanbal
berdalil dengan ayat ini ketika menyatakan bahwa AI Qur`an bukan
mckhluk, karena tidak ada satu ayat pun dalan AI Qur`an dan hadits

yang menyatakan bahwa AI  Qur`an adalah makhluk, dan tidak pula
yang   menunjukkan   (mengindikasikan)   bahwa   AI   Qur`an   adalah
makhluk. Kemudian dia menyebutkan dari AI Hasan AI Bashri, bchwa
dia berkata, "Seandainya apa yang dikatakan oleh AI Ja'd itu benar,
tentu Nabi SAW telah menyampaikarmya."

+i 9S &i j± ai j*3 jfj .ij'rtyi ir3¥ &i a9 :€j53ii 'j63
®

\ \f y) ;.trty) (Az-Zwhri berkata, "RIsalah (kerasulan) dart Allah

Azza  wa   Jalla,   semeritara   Rasulullah   SAW  berkewdyiban  untuk
menyampaikan, dan kewc[jiban kita adalch berserch diri [tundrk] . I)
hi  teljadi  dalam  suatu  kisah  yang  dinukil  oleh AI  Humaidi  dalam
kitab j4#-Ivawadz.r, dan juga oleh AI Khathib dari jalumya.

AI  Humaidi berkata:  Sufyan menceritakan kapada kami,  dia
berkata:  Scorang  lelaki  mengatakan  kepada Az-Zuhri,  "Wahai  Abu
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Bakar, apa makna sabda Nabi SAW, +j---£j®` $2 i; S Cr€l' (82/ha#/CZA

dart golongan kani orang yang nerobek-robek kantong}r!"  Az-Z;ulori
menjawab,  `Thmu  itu  dari  Allah,  dan  kewajiban  rasul-Nya  adalah
menyapaikan, sedan9kan kevyajiban kita adalch pasrah (tunduk)."

Lelaki tersebut edalah AI Auza'i, dinukil oleh Ibnu Abi Ashim
dalam kitab i4/ 4dczb. Ibnu Abi Ad-Dunya menyebutkan dari Duhaim,
dari   AI   Walid  bin  Muslim,   dari  AI  Aura'i,   dia  berkata,   "Aku
mengatakan kapada Az-Zuhri," lalu dia menyebutkan kisahnya.

+.Zil{i) :jLrfu€ J63 tt*;3 p¢c.j i3ii!i ir iji ;i;;I,) :jrfu` &i 'j63

(qi) giv:~! (Allah  berfirman, ``Supaya  Dia  mengetahal,  bahwa
sesungguhnya  rasul-rasul  itu  telah  menyampatkan  risalah-risalah
Tuhannya."  Dan  Allah juga  berfirman, "Aha  sc[mpalkan  kepadanu
cz7#aHaf-amaHaf rctfeczHfa¢.") hiam Bulchari dalam kitab K*a/g 4/'¢/ £4/

JZ}ad setelah mengemukakan firman Allah, i±; I;}` ¢.rf e: (Haz. R¢S%/,

sczmp¢z.facz»)  berkata,   "Lalu  menyebutkan  penyampaikan   apa  yang
diturunkan  kapadanya,  kemudian  menyebuthan  si fat  penyarnpaikan
risalahdepganmengatakan,'l=JI;fl-.rfj_±i5+'a;3(/z.hafz.d¢frham%

kerjakan    [apa   yang    diperintchkan   itu,    berarti]    kamu    tidck
me#);&mpaz.ha»).  Allah menyebut penyanpaian risalah (amanat)  atau
tidak melakukan penyampalan  risalah  sebagai  perbuatan.  Dan tidck
mun8kin  scorang  pun  mengatakan,  bahwa  Rasulullah  SAW  tidak
mengeljakan      apa      yang      dipedntahkan      kapadanya      berupa
menyampaikan   risalah   (ananat).   Andnya,    apabila   beliau   telch
menyampaikan,    berarti    beliau    telah    melaksanakan    apa    yang
diperintahkan  kapadanya,   dan  membacakan   apa  yang  diturunkan
kapndanya itulah penyanpalannya dan pelaksanaannya."

Setelah  itu  inam  Bulchari  mengenukakan  hadits  Abu  AI
AhwashAufbinMalikAIJusyamidariayahoya,diaberkata:{?1{:{}'i

ai=-.3 S;i> al i:p (Aha me«emztz. Jvabz. SL4 W), lalu disebutkan kisahnya,
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dandidalamnyadisebutkan,6itJ:iJJ¢3;¢:=a±ig!?3bat'C.?±£i:J6
'::i-.,.;faa°jl.;j3:i±..ju4.i;+a:±'fiii¢idioubersabda,'"iisalch

[o[manat]  datang  kepadaku  da:ri  Tuhamku,  maka  a:ha  merasa  sesak
karenanya, dan aku melihat manusia akan mendustahanku. Lalu ada

yang berkata kepadaku, `Hendaklah engkou melaksanakan, atou pasti
dilaksanakan   fl!uhaman]   terhadapmu'.')  Asal b[ndi:ts  hi  tettdrxpat
dalam kitab 4s-Szf»a7!  serta dilshafu.A-kan oleh mnu Hibban dan AI
Hakin.

Selain  itu,  terdapat juga  dalam  hadits  Samurali  bin  Jundub
mengenai kisch gerhana, di dalannya disebutkan,  +;£> &1 i:p :PI 'Jrii

S;;€#t,;±dq6;ii:±~i±.®;ib;ffi6.j;3if8itLi:SL±drij
c=:±3 ar:3 p'vC.? 'l±i3i art a€i` :iJtii .-IJjB gf+ d?3 p'YC.? Jf ;a
':3Li3 S}i}  (Nabi  SAW  kenudian  bersabda  dalam  khutbahnya,

"Sesungguhnya   aku   adalah   manusia   yang   diutus,   maka   aku

mengingatkan  kalian  kapada  Allah.  Jika kalian mengetahai  bahwa
cku.IaITang  dalc[m  menyampaikan  sesuatu  dari  risalah   [amanat]
Tuhcmku -yakni  maka katakanlch-."  Maka  mereka  pun  berkata,
" Kant bersaksi bahoa engkou telah menyampalkan risalah TuhanmIA,

dan engkou telah melaksanakan apa yang divdyibkan atasmu. ') Asal
hadits ini terdapat dalam kitab As-S"»a», dan di-sAaAz.A-kan oleh mnu
Khuzaimah, Ibnu Hibban dan AI Hakim.

Dalam  kitab  tersebut,  haani  Bukhari juga  berkata,  "Fiman
Allah,al...i:3ira+=l'!'J+|i-i?(Sampaz.fana!paya»gdz.f"7"»ha#
hapada7»cf  darz.  rztfaa»7%w)  termasuk  yang  diperintahkan  kepadanya.
Demikian juga dengan fiman-Nya, 6SA:aJl ljiji (DI.rz.haH/aA she/af).

Secara umum, shalat adalah ketaatan terhadap Allah, dan membaca AI

Qur`an  termasuk  bagian  shalat.   Jadi,   shalat  adalch  ketaatan  dan
diperintahkan AI Qur`an, dan itu tercantum dalan mushaf, terpelihara
di dalan dada, dan dibaca oleh lisan. Jadi bacaan, pemeliharaan dan

penulisan  adalah  makhluk,  sedangkan yang  dibaca,  yang  dipelihara
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dan  yang  ditulis  itu  bukanlah  makhluk.  Di  antara  dalilnya  adalah,
engkau  menulis  lafazh  Allah,  menjaganya  dan  menyeru-Nya,  maka
seruarmu,  penjagaanmu  dan penulisanmu  serta perbuatanmu  adalah
makhluk, sedan8kan Allah adalah Pencipta."

&i¢;:1.i::*3rfe&ij±#i¢'Lirfu<*qu,Gi;i+£'j63
'Ji=;jJr)'it;.:I).;ZJ:±I(KedkaKa'bbinMaliktidakikutsertadalan

peperangan  bersama  Rasulullch  SAW,  Ka'b  bin  Malik  membaca,
"Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mMkmin ckan melihat

perter/.aa7®"#  I.fci.")  Riwayat  ini  telah  dikemukakan  secara  mws7!ad
dalam tafsir surah At-Taubah dalan haditsnya yang panjang, dan di
bagianakhimyadisebutkan,qJjap`;aa;31;!a<;}';6j3*£):jfu€&1`J6

i.ryitij'+3ji±i;£aid£3f?t>i*&iui;`OJjizj'6,3;`*'ij3#(4;fofo

berf i:rman, `. Mereka [orang-orang munaf iik]  menge;i'rnda:ken udzurnya
kepadanu apabila kamu telch kembali kepada mereka  [dari medan
perang].  Katakanlch,  `Janganlch hamw  mengemukakan  uzur;  kani
tidak  percaya  lagi  kepadrmu,  [karena]   sesungguhnya  AIlch  telch
memberitahakan kapada kawi beritam" yang sebenarnya. Dan ALIlch
serta Rasul-Nya akan melihat peke]jaanmu' .'r)

AI Karmani berkata, `Kesesuaiannya dengan judul adalah dari
segi kapasrahan dan ketundukan.  Seseorang tidak layak menganggap

perbuatannya  suci,   tetapi   dia  sebaiknya  memasrahkannya  kepada
AIlah."

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  maksud  haam  Bukhari  adalah
penanaan   itu   sebagai   perbuatan   sebagaimana   yang   telah   dia
kemukakan dalam pelkataarmya sebelum ini.

i..zi2£ &i c;a5 L}£i;I) J& csji ji£ :;+ eiaEi ii! :i2j;¢ u'63
•L5ji'ch±=i'Y).(rff!far)*:];:i)CAisyahberhata,"Bilaengkoutakyub

dengan bc[tlnya perbuatan seseorang, riira,ha katakanlch.  `Bekerjalch
kamu,  mcka Allah dan Rasul-Nya serta orangcorang mulq.in  akan
melihat  perkerjaanrm  itu',  dan  jangan  sampai  ada  orang  yang

904 - \FATHUL BAARI



meremchha#mw.')     Saya     (Ibnu     Hajar)     katakan,     Mu8halthai
menyatakan bahwa Abdullah bin AI Mubarck menukil atsar ini dalan
kitab j4J Bz.77. wa j4sft-Sftz.haft  dari Sufyan,  dari Mu'awiych bin lshaq,
dari Urwah, dari Arisyah.

Dia   telah   melakukan   kekelinian   dalan   hal   ini,   sebab
sebenarnya  ini  terdapat  dalan  kisah  yang  disebutkan  oleh  Imam
Bukhari dalam kitab Kfea/g ,4ra/ A/ Jbad dari riwayat Aqil, dari Ibnu
Syihab, dari Urvah,  tJ.3;3 :6`2± 9b i? 66 t€P.I .cjfi3 :u'6 faj;G *
il;ric+p*iq;is}i6\±L,eia=;£bitiiie&iS{¢=i\=L`:=rf#
{+..ji;=}.?.iAi;t-jiiEijfj`ifq.€*dr.&ii=;±e:.tji'as::;}i}`&iJdg.

:,..j3ia.+;fg*3±i>&`jt&i'j+3+Gti>ij¢i;9tj:;a;e&Ij
iji*3 ttai} :;±{i 'y i;i3 ij;j3 ti¥ :;iLz 'y 'yji I+'rii 6i:£i e ij££ a.p.I

&i JjJ3 +Gtipi 'ej!1j\±;£ a ±13 ;i 13; €±;a}l tJfr€ \:ii .\a{;p j=a; 'V

;±i;>&i¢:£:jij2E!:]3g+!jj;:+c±ia3ii;¢.ili3;:ii&i

;ie
E=

•±i:i{ 'ch* 'Y) -;®j;i;3r) 'tif:i} (Dari Aisyah, dia berhata: Lalu dia

menyebutkan  teutamg  perihal   Utsman,   "Dan  sungguh  aha  ingin
bahwa alou telah menjadi sesudei yang dilapakan. Maka demi AIlah,
sana sehali aku tidde ingin suafu perkara yang dirampas dari Utsman
kecun,li   dirampas   juga   dariku   seperti   itw,   sampai   demi   Allah,
seandainya aha ingin dia terbunuh, maka a:ha juga dibunuh. Wahat
Ubaidullah  bin  Adi,  janganlah  engkau  teperdaya  oleh  seseorang
setelah orang-orang yang engkou ketahai. Mcka derrri Allah, aha tidak
memandang remeh perbuatan para sahabat Rasulullah SAW hingga
munc:ulnya  orang~orang  yang  menghlyat  Utsman  dan  mengatakan

perkataan  yang  mana  perkataan  seperti  itu  sunggu,h  tidak  balk.
Mereha membacakan bacaan yang mana bacaan seperti itu sungguh
tidak  balk,   dan  mereha  mengerjakan   shalat  yang   tidck  pernah
dikerjakan shalat seperd itu.  Setelah aku mencermati perbuatan itw,
termyata  demi   Allah.   mereka  itu  tidak  mendekati  para  sahabat
Rasulullah SAW. Mcka jika engkou takyub dengan baiknya perkataan
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seseorang,  maha  katakanlch,   `Bekerjalch  kanu,  maha  Allah  dan
Rasul-Nya  serta  orang-orang  mulwim  akan  mdihat  perkerjaanmu
itu ' , serta jangan sampai ada orang yang meremehka:rmu. ')

Ibnu Abi Hatim pun menukil dari riwayat Yunus bin Yazid,
dari Az-Zulri dengan redaksi,  tJJ---=! :Jji€ tJd i2j!Li 3i :3£ d;Jfi
'e\a;a ji I;i£ a.?.I ;`*°i +aj` dg ;ill ±i> &` j± &i I;3 +Gtipi Jfei

(Urwah mengabarkan kepadaku. bahwa Aisych pernch berkata, ``Aku
.permch menganggap remeh perbuatan para sahabat Rasulullch SAW
ketiha  munoulnya  para  ahli  AI  Qur`an  yang  menghlyat  Utsmanr).
Selanjutnya  dia menceritakan redaksi  serupa tadi,  dan  di  dalannya
disebutkan,   Ii,Lj .+.3 g;£> &` i:p &1 Jj:.J +Gtioi :):i 6j!1jdJ a &13i

tHjke!:+£ia{ig¥£!]:i:;+C:A;a>i{n4:£had;mj."/aA,me;eta".'da*
mendekati  perbuntan  para  sahabat  Rasulullah  SAW.  Jiha  engkou
takyub   dengan   balknya   perbuatan   seseorang,   mcka   katakanlah,
`Bekerjalah kamu . . .' .")

Yang  dimaksud  dengan  para  ahli  AI  Qur`an tersebut  adalah
orang-orang   yang  men8hujat  Utsman   dan  mengin8kari   sejumlah
kebijakan  Utsman.   Kemudian  mereka  mendukung  Ali,  kemudian
setelah  itu  mereka  melawan  Ali.  Kisah  mereka  telah  dikemukakan
secara  rinci   pada  pembahasan  tentang  fitnah.   Redaksi  kisah  ini
menunjukkan bchwa yang dimcksud dengan perbuntan adalah bacaan,
shalat dan yang diisyaratkan. Jadi, semua itu disebut perbuatan.

•L±ji ':±J±±=i'Y)  (Dan jangan  sampai  ada  orang  yang

meremchha»m").     Ibnu    At-Tin    mengatakan    dari     Ad-Dawudi,
`Maknanya, janganlah en9kau taperdaya oleh pujian  sescorang,  dan

introsp eksilah dirinu. "

Yang  benar  adalch  yang  dikatakan  oleh  yang  lain,  bahwa
maknanya   adalah   janganlch    eng]rau   taperdaya   oleh   pert>uatan
sescorang  schingga  en8kau  menduganya  baik,  keeuali  bila  en9kau
melihatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.
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:jee s},# ta'q33 aft ::;3ai}, LS:Li .3Tj®°i lia :+©®i ou,`3 :;;:i 'j6

iiei 9pe j!i :tii tjii al» .::12 'y :t+£3 q> {3i iz> iis :t±I ;z> *,i,

*;.F£ (*; ai-Ji3 dy°l j }=? li; ug-) :afa3 t?Tjj.I  (M¢ 'mor  berhafa,
"Kitab iri artinya AI Qprr`an ini. Petunjuk bagi mereha yang bertakwa

artinya pelyelasan  dan  pctunjuk,  seperti firman-Nya,  `Demikianlch
hwhum AIlah' atinya ini adalah hulou;in Allah.  'IA Ralb ' artinya tidak
ado keraguan.  `Itw adalah ayat-ayat Allah' artinya ini adalah tanda-
tanda AI Qilr`an, dan juga seperti, `Sehingga apabila kamu berada di
dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membowa orang-orang
yang ada di dalamnya, ' artinya membawa kamu.") Ma,'mar ini ahalab
Ibnu AI Mutsanna Al-Lu8hawi Abu Ubaldah.  Riwayat yang dinukil
darinya  ini  disebutkan  dalam  kitab  Ma/.ae 4/  g"7~`a#.  Orang  yang
mengatakan   bahwa   ini    adalah   Ma'mar   bin   Rasyid,    gunmya
Abdulrazzaq,  tidaklah benar.  Mughlathai juga tersamarkan  oleh  itu
sehingga  dia  menyatakan  bahwa  Abdurrazzaq  menukil  riwayat  ini
dalam  kitab  tafainya ,dari  Ma'mar,  padahal  tidak  ada  riwayat  ini
dalam naskah tafsir Abdurrazzap.

Redaksi Abu ubaidah, 3Tri.I iLa 3Gii .L©.i Ou,i (Kztob I.»z.,

malmanya adalch AI Qur`an ini), dia berkata, "Terkadang orang Arab
berbicara kapada yang hadir dengan un9kapan yang tidak hadir (orang
ketiga)." Nanun Tsa'lab  menSn9kari  perkataan  ini,  maka dia pun
berkata, `Penggunaan salah satu dari dua redaksi untuk menggantikan
bagian  lainnya bisa merubch makna.  Sebenamya mcksudnya adalah
AI  Qur`an ini adalch yang mereka minta untuk ditunjukkan kapada
kalian.„

AI Kisa`i berkata, `Karena perkataan dan risalch berasal dari
langit, sedan8lran Kitab dan rasul ada di bumi, mcka dikatckan,  u: €lJ,i

iiit2 atry wahai M]hanmnd)."

AI   Falra`   berkata,   "hi   seperti ' perkataan   Anda   kepnda
sescolan8 yams beihicara, wa  dzaaliha wallaahi  al  haqqu  (dan itu,
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demi  Allah,   adalah  kebenaran).   Secara  redcksional  mendudukkan
orang ketiga atau yang tidck ada di tempat, padahal dia bukan orang
ketiga, tapi orang kedua.  Jadi maknanya adalah yang engkau dengar
itu."

Abu  Ubaidah  berdalih  dengan  fiman  Allah  dalarn   surah
¥uunusayat22,3jsg.+;ky;i£;£3ife.lj+=ri;;a(sefrI.%gg¢

apabila kanu berada di dalam bahiera, dan meluncurlch bahiera itu
membawa orang-orang yang ada di dalcrmnya dengan tinpan angin

);cz»g baz.#).  Karena boleh mengabarkan  dengan  dua kata ganti  yang
berbeda, yaitu kata ganti orang kedua untuk yang hadir dan kata ganti
orang ketiga untuk yang tidek hadir,  dalam kisah yang sama, maka
dibolehkan juga mengabarkan  kata  ganti  yang  dekat  (l'j--i)  dengan

menggunakan kata ganti yang jauh (C:A--J,i). hi adalah ungkapan yang

populer  dalam  bahasa Arab,  dan para  ahli Ma 'orzz-menyebutkan a/
I./fz/¢f (mengalihkan redaksi orang kedua ke redaksi orang ketiga).

Ada juga yang mengatakan, bahwa hikmahaya di sini adalah
bahwa  setiap  orang  yang  diajak  bicara  boleh  menaiki  bahtera  itu.
Namun karena biasanya_ tidak dinaiki kecuali oleh golongan minoritas,
maka  pembicaraan  itu  pada  mulanya  ditujukan  kapada  semuanya,
dialihkan menjadi pemberitaan sebagian mereka yang turut naik.

Abu Ubaidah juga mengatakan,  clJ .SJ €1[[[[£ 'Y :S '+i:i I
':±g:i},+S^+i. ®S -.':;q±:J}, (La ralba fith artinya tidak ada keraguan di

dalannya. Peiunjuk bagi mereka yang bertakwa artinya penjelasan
bczgz.  orc!#g-orang )/a#g  berriafai;a).  Kesesuaian  ayat ini  dengan  ayat
sebelumnya   adalah  karena  Az.da)/aA   ®etunjuk)   adalah   salah   satu
bentuk Jczb/z.gA ®enyanpaian).   `

e

Dalam tafsir surah lairmya dia mengatakan, tJ`-Ill.1 gji :'®e.i i:113

(Itu adalah ayat-ayat artinya ini adalah ayat-ayat). ELcaundian dalam
tafsir surah lairmya dia mengatakan, isl-Jqi :tJU.'1i (ay¢f-ay" arfz.ny¢
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f¢#dr-to»dr). hi telah disingguh di dalan tafsir surah Yuunus.
•+;±ri>`.,S..'fty)(Danjugasaperti,"Sehinggaapabilakam

berada. "/ Maksudnya, contoh serupa yang menggunakan kata elJ,;

utk  mengganti   kata   l'j[[-i.   Karena  menggunakan  kata  yang

menunjulkkan jarak jauh (all,;) sebagai ganti kata yang menunjukkan

jarck yang dekat (l`jJ) diperbolehkan, maka menggunakan kata ganti
utkorangketigftydy;sebagaigantikatagantiorangkedufi++juga

boleh.

Kata al; disebutkan dengan harakat haraA pada huruf 7%z.7»

dan  s"haw  pada  hunrf tsa `.  Sebagian  periwayat  mencintumkannya
dengan harakat dAammaA pada hunif mz.in, tsa ` dan /¢m. hi tentunya
tidak tepat. Yang pertama adalch yang terdapat di kitab Abu Ubaidah,
dia  mengatakannya  dalam  muqaddinah  kitab  tersebut,  karena  dia
berkata, `Di antara bentuk majaz (redaksi kiasan) ada yang berbentu
redaksi yang ditujukan kapada orang kedua, kemudian beralih kapada
bentck orang ketiga. Firman Allah dalam`surah Yuunus ayat 22,  tr=r
•r±,'Of:r±')SJ3±B\S.+±ri3\.,(Sehinggaapabilakamuberadadidalain

bahtera,  dan melunourlah bahiera itu membowa  orang-orang yang
ada[ dl. drJam#}Ja), maknanya adalah membawa kamu."

Pada  bab  ini  Imam  Bukhari  mengemukckan  empat  hadits,

yaltu,

Perfqma,     .;S i; e`3> 3'G ;I:.i g;i> al ji> #l '`:;±J :+#` 'J63

*'hi: :ii±j .fr3 ±iz, &i j> ?I !ji3 @'t., art ; d;# :`j63  t4„„
berkata.   "Nabi  SAW  mengutus  panannya,  Haran,  kepada  suatu
kaum.  Dia berkata.  `Apakah kalian mekyanin keamananku sehingga
aku menyc[mpaikan risalch Rasulullch SAW kapada kalian? ' Laha dia
berbz.ca!ra  fep4dr  merefro. ')  hi  adalch penggalan  dari  hadits  yang
diriwayatkan secara mausA«/ oleh penulis pada pembahasan tentang
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jihad dari jalur Hammam, dari Ishaq bin Ubaldullah bin Abi Thalhah,
dariAnas,diaberkata:+{j'!rj:.€{irCISiil:.i3S;i>alj:p:g3l::.i;i

:rj }{al€i f d;jfi a,¢ *1irf :dci ap' 'j6 I;,Aj us .gi3 €gr:a e #¢

**::L£:3i\;=;it6j££6iife.&6.ja=73!3\c*3rfe^&`j£?1]ji3
';i:rig±a`ulJ:oS;S\(NabiSAWpermahmengutusbeberapaorang

dart  bani  Sulain  kepada  bani  Amir  bersarra  dywh  pulwh  orang

penge:ndara.   Sesampainya  mereka,  panan:lal  berkata,   "Aku  akan
mendahulwi kalian jika kdian merl;jandn kewhandrku sehingga  aku
menyo[mpatkan kepada mereka pesan dari Rasulullch SAW. Tapi jika
tidak,  maka  kalian mendekat  kapadaku."  Mcka  dia pun maju,  lalu
mereha   menganankan:nya.   Ketika  .dia   sedang   berbicara  kapada
mereha   menyampaikan  pesan   dari   Nabi   SAW).   Sehai:futoryaL   cia
mengemukakan kisahnya.

Redaksi    yang    dicantumkan    pada    pembahasan    tentang

paperangan,  dari  Anas  adalah:  f:L± if jJf il:r[[[[> ;;££:Lj  (Maha
berangkatlch     Haran,      soudara     Urn:mu     Su.Iaimty,     +aln.  qua
menyebutkanya, dan di dalamnya disebutkan,  t*Gtipi is-# j,Jig b!3

i; ij£3i3 *'j*j: :+ia3 9*3 rfe ai j£ &i jjL3 al'c,, a#
gfi3>.oe3th'.lstc.[]ir!;i(Danjikakalianmembunuhku,makahalian
akan  didatangi  olch  teman-teman  kalian.  Lalu  dia  berkata,  "Apa
halian metyanin kean'rmanku untuk menyampaikan pesan Rasulullah
SA:W? .' Lalu dia berbicara kapada mereka, dan mereka memkyukkan
kepeda    seorang    lelaki    di    antoTa    mereka,    maka    dia    pu:in
menghampirinya lalu menusuknya drri belakangb.

Redaksi  yang  dinuat  pada pembahasan  tentang  paperangan
lebih  mendekat  redaksi  yang  dicantumkan  seeara  7»zf 'a/Jag  di  sini.
Dalan redaksi ini  ada kalinat yang dibuang setelah kalimat,
®;i.I);i;i ¢ma;kel kdian akam didatan9i oleh teman-teman kaliano, yai:fu

maha orang-orang musyrik datang, 1alu dia berkata, "Apakah kalian
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menj amin keanananku. "

Hedwa, ::p+ij°l 'jLj (J4/ "wgfoz.ra4 berfafa). Dia adalah Ibnu

Syu,bah.

Lfr.id'!3e¢Jjb;iji6:3?'c.?#*3gj£&1j>&€u¢#i
(Nabi kita SAW mengabarkan kepada kita teritang risalah Tuhan kita,
bah:wa barangsic[pa yang terbunuh  di antara kita,  maha dia masuk
nng8). Bagian ini adalah barian yang marfzf ' dari hadits ini. Hadits
ini telch dikemukckan dengan panjang lebar beserta penguatnya pada

pembahasan  tentang jizyah,  dan juga keterangan  tentang perbedaan
pendapat mengenal AI Mu'tanir bin Sulaiman yang disebutkan dalani
Sa#ad-nya sehingga tidak perlu diulang di sini.

Kefr.gr,  :rj ;gi±ll a je£C.! a; 6`;:1 6:ii 'Linj{ i; 1:i: S'ii

F ri3 rfe ai j> I:Ii=; 3i ar'fa ii :u'6 q£ &i ds3 iejzG p L3j;:ri
++,ci+;ipEEij±aL!pi;±6:fa:€,jiijij3Lij!i€'fa:'J;a;'j63.fa
¢Muhamin    bin    ;usrf   menceritakan.   kepada    hami,    Sufyan
menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq,
dari Aisych  RA,  dia berkata,  "Siapa yang menceritakan  kepadanu
bchwa Muhammad SAW menyembunyikan sesuatu. " Dan Muharrrmad
berkata:  Abu  Amir  AI  Aqadi  menceritakan  kepada  harhi,  Syu'bah
mencerito:ken kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid). M:i]ham]o[i:ed
bin Yusuf ini  adalah AI Firyabi  sebagainana yang dinyatakan oleh
Abu Nu'ain dalam kitab 4/ A4lusf¢A*raj. Sufyan ini adalah Ats-Tsauri.
Ismail  ini  adalah  Ibnu  Abi  Khalid  yang  disebutkan  dalam  sa7fad
riwayat kedua.  Muhammad yang  disebutkan  di  awal  sa#ad riwayat
kedua  mun8hin  adalah  Mchanmad  bin  Yusuf  AI  Firyabi  yang
disebutkan  dalan so#ad riwayat pertama  secara "ausA#/.  Mungkin

juga  dia  orang  lain  sehingga  dicantumkan  secara  77fcf 'a//ag,  dan  ini
berasal dari sikap AI Mizzi.

Sedangkan    Abu    Nu'aim,    dia    mengatckan    dalam    [4/
A4usf¢kAra/., "Dia mchwayatkannya dari Muhammad, dari Abu Amir."
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Semestinya  dalan  riwayatnya  dicantumkan,  '1...ili rfuJ

(Muhammad  menceritakan  kepada  kami),  arkan  +:+i5ii qJ'J\i

(A41zffeammad   mengrfakfz»   fepadrha).    Karena   kebiasaannya   bila
dikemukckan  dengan  redaksi,  `J\J  saja  maka  dia  berkata,  "Dia

menukilnya tanpa riwayat." Maksudnya, pola kalimat yang j elas.

Abu Amir AI Aqadi adalah Abdul Malik bin Amr. hi dinukil

juga oleh AI Ismaili dari jalur Ahmad bin Tsabit, dari Abu Amir AI
Aqadi   seperti   yang   dikemukakan   oleh   inam   Bukhari,   dengan
tambahan,   i+jL£ '¥ :]jif al 3! .irfaf it *i;i ;3 '+i 6T3 &i .®i CIA;:L> *
')):aSti\ (Siapa y:ng menceritarin kepadarm bahwa Allah dilihat oleh

salah  satu  mckhluk-Nya,  mcka janganlah  engkau mempercayainya.
Sesungguhnya AIlah telch berfirman,  "Dia tidak dapat dicapai oleh

pe7zg/i.Aczfa#  mczfa. ')  Bagian  ini  telch  dikemukakan  secara tersendiri
dalam bab firman Allah, I:I+i ie js ;ch:£ sO t#.I ij,G "(Dz.a adaJafr

Tuhan)     Yang     Mengetahai    yang     ghaib,     maha     Dia     tidak
rnemperlihaikan kepada seorang pun teutang yang ghafo itu." (Qs. AI
Jinn [72]: 26) peda pembahasan tentang tauhid.

Redaksi ini berasal dari Muhammad bin Yusuf d-engan sa»ad
ini, dan dengan tambahan, Ct+ijl iJil€ Lfi C:lJ;iJ fr---; (Sz.ape );a»g

menceri.token kepadanu bahwa dia mengetahui yang ghalb). H2rdits
ini    dinukil   juga    oleh    Ahmad    dari    Ghundar,    dari    Syu'bah.
Penjelasannya telah dipaparkan pada kisah melihat  dan kegaiban di
sana.  Setiap  yang  dituruckan  kepada  Rasulullch  SAW,  maka  bagi
beliau  ada  dua  sisi,  yaitu  sisi  pengambilan  dari  Jibril,  ini  telah
dipaparkan pada bab yang lalu,  dan  sisi  lairmya adalah pelaksanaan
kepada umat,  yaitu  yang  disebut  fab/I.gfa  ®enyampaian),  dan  inilah

yang dimaksud di sini.

iKeeAVp¢f, hadits Abdullch bin Mas 'ud.

;gi i+'.jJl €i (Don apahaA )J¢»g pa/I.»g besar). Hadits ini bani

912 -FATHUL BAARI



dikemukakanpadababfirmanAIlah,I'3l`J,Ji+i},`jii;j%"Korermz+«

janganlch  ka:mu  mengnda:ken  sekutu-sehau  bagi  Allah."   (Qs.  AI
Baqarah  [2]:  22)  Di  barian  akhimya  di  sini  disebutkan  tambahan
redaksi,t!.(;JT¢'!ilg'o3£.Ji:qi!P.13):qi!}:aJ<al'J}'6(£aJttAJJafr

merwunkan  ayat  yang  membenarkannya, "Dan  orang-orang yang
tidak menyembah  tuhan yang  lain  beserta  Allah  .... '` hinggr alchil

ayat.

Kesesuainnya dengan judul ini, baliwa fab/z.gfo ®enyampaian)
ada dun macan, yaitu:

1.         Asalnya, maksudnya adalah menyampaikan esensinya, dan ini
khusus   berupa   AI   Qur`an   yaitu   yang  jika   dibaca   maka
dianggap sebagai ibalah.

2.         Menyanpaikan   kesimpulan   dari   pokok-pokok   yang   telah
diturunkan, lalu diturunkan kapada beliau untuk menyapakati

apa yang beliaii simpulkan, baik itu berupa »asA-nya atau pun
redcksi  yang menunjunrm penbenararmya.  Contohnya,  ayat
ini (dalan riwayat ini), karena ayat ini mengandung j-anji dan
aneanan bagi orang yang berbuat s)riril[ dan ini sen]ai dengan
USA. Selain itu, bagi orang yang menbunuh orang lain secara
tidak haq, dan ini sesual dengan haditsnya. Karena membunuh
orang lain secara tidalc haq, walaupun itu berdosa besar, nanun
mcmbunuh  anck  sendiri  lebih  bun]k  daripada  membunuh
selairmya.   Demihian  juga   mengenai   para   pezina,   karena
berzina  dengan  isteri  tetangga  lebih  bunik  daripada  dengan
lainnya.

Munglin     ayat     ini     diturmkan     lebih     dulu     daripada

pemberitahun Nabi  SAW  akan  hal  itu  akan  tetapi  sahabat  belum
pemah mendengamya keeuali  setelah mendengar sabda Nabi  SAW.
Mungkin  juga  ketiga  hal  itu  telah  diturunkan  lebih  dulu  karena
besamya  dosa  tersebut.  Tapi  ayat  ini  secara  khusus  menyebutkan
ketiganya  dalam  satu  redaksi  yang  ringkas,  sehingga  maksudnya
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adalah sebagai pembenarannya. Berdasarkan hal ini, maka kesesuaian
hadits ini dengan judulnya sangat j elas.

Abu AI Muchaffar bin As-Sam'ani berdalil dengan ayat dan
hadits  bab  ini  dalam  menyatakan rusaknya  tarekat para  ahli  kalan
dalam  membagi  segala  sesuatu  menjadi:  fisik,  esensi  dan  indikasi.
Mereka  berkata,  "Fisik  adalah  yang  terhimpun  dari  yang  terpisah.
Esensi adalah yang membawakan indikasi. Sedangkan indikasi adalch

yang  tidak  dapat  berdiri   sendiri."  Mereka  juga  menetapkan  nth
temasuk kategori indikasi, dan mereka menolak hadits-hadits tentang

penciptaan  ruh  dan  akal  sebelum  jasad.  Mereka  berpatokan  pada
intuisi   dan   apa  yang  mengarahkan  pandangan  mereka  ke   sana.
Kemudian  mereka  memolesnya  dengan  mash-nash,   lalu  apa  yang
sesuai,  mereka  terima,  sedan8kan  yang  bertentangan  mereka  tolak.
Kemudian dia (Abu AI Muzhaffar) mengemukakan ayat-ayat ini dan
lairmya yang mengandung perintah untuk menyampaikan.

Dia berkata, "Di antara yang diperintahkan untuk disampaikan
adalah  perkara  tauhid,  bahkan  ini  merupakan  pokok  segala  yang
diperintahkan kapada beliau. Dengan demikian tidak ada satu pun dari

perkara agana, pokok, kaldah dan syariat kecuali beliau sampaikan.
Kemudian  tidak  meninggalkan  kecuali  berdalil  dengan  apa  yang
mereka pegang yang berupa esensi dan dampaknya, dan tidak ada hal
keterangan dari beliau maupun para sahabatnya mengenal itu. Dengan
demikian    diketahui,   bahwa   mereka   bemadzhab    (ahli   kalam)
bertentangan  dengan  madzhab  mereka  ®ara  sahabat),  dan  mereka
menempuh selain jalan mereka, ,dengan cara yang diada-adakan, yang
tidak  pemah  ditempuh  oleh  Rasulullah  SAW  dan  tidak  pula  para
sahabat.   Dampak   dari  jalan   itu   adalali   mencela  para   salaf  dan
menuding mereka tidck berilmu dan tersamarkan oleh tarekat. Karena
itu, kita harus waapada agar tidak disibukkan oleh perkataan mereka.
Sebab akan carat dirasuki oleh pertentangan.

Tidak ada satu perkataan pun yang Anda dengar dari salah satu

golongan mereka, kecuali Anda akan menemukan perdebatannya yang
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seinbang    atau    mengilnbanginya.     Kita    cukup    menampakkan
keburukan].alanmereka,karenajikakitamenempuhj.alansapedyang
mereka  katakan,  kousekuensinya  adalah  kita  mengkafirkan  semua
orang awam, sebab yang mereka tabu hanya sekadar mengikuti. Jika
ditawarkan  jalan   ini   kapada  mereka,   maka  mereka  tidak   akan
memahaminya,  apalari mendebat.  Tujuan dari tauhid mereka adalah
memberlakukan keyakinan agama yang mereka dapati dari para imam,
berpegang   teguh   dengannya   dan   konsisten   dalam   melaksanakan
kewajiban agama,  serta ter`is berdzikir dengan hati yang bersih dari
kesanaran  dan  keraguan.  A]ribatnya,  Anda  melihat  mereka  tidak
bimbang  mengenai   apa  yang  mereka  yakini   kendatipun  mereka
dicincang.   01eh  karena  itu,  selamat  bari  mereka  yang  memiliki
keyckinan yang bersih.  Jika mereka itu memang kafir (sebagaimana
anggapan mereka yang mengafrkan orang awan), sedan8kan mereka
golongan mayoritasnya umat ini, maka semua ini tidak lain kecuali
upayapen8hancuranpilar-pilaragana."

47. Finan A]]ah, ti)£ni il333t I:pei if "JFofrfude, `tJz.*a fam#

mengatakan ado mckanan yang diharamkan sebelum turun
Tourat), m¢rfuL banlalah Tourat itu, lalu bacalah dha'."

(Qs. AaH `Imraan [3]: 93)

.Lil I;Ip=5 ;';¥i ;Ij¥i iri 'd2;i :i3 # &i jfa g#i ]jj
'jj3.9;;±f;;'eToj®i;±±;i3c*;i3{±:):+9¥i]?9}iiri~i±;i3

:liz 'jri;J .,4pe 3i ,q 'e;i:::;i L# {3j:3ir3 a L~ji; :L£:j3 i#

i£<3 i::i ±J 'V :ifwl;J '¥ .,DTfi, 3;l.Jjl i;+ :33%` :;+ ji;

6iqu°i J£) : jiL€ 3!ti, dep.I ay! ;i a{±±; fyi c,oTjo°t i£T i;
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j@.I j£ ;ri ci3rfui :}pij{ j\ial°i jfai 6:jp*{€ H' ij ii3jsi iji2i
-,,,-,¢JfSfJ
JL ::1;* }i 'Jj3
•'st,)ig,ii>Lpe

gi drJ .tj=
Jo  ,aL,    ¢    ,•JJJt' e=

in
.*

i5@o, t€*£ 'y &i3 all pu.ft ij{;¢i; iiij¢i

;ire,3 irfu), rJ # a,
oe'

'Jj ?#i Jrao,

Sartode "ahiihii  SAW,  "ALhlu  Taurat  diberi  kitab  Taurat  lalu
mereka  menganalka:rmya,  Ahlu  Injil  diberi  kitab  lnjil  lalu  mereha
menganalkanya,    dan    halian    diberi    AI    Qprr`an    lalu    kalian
mengamcLlharmya."

Abu  Razin  berkata,  "A4lerckcz  me"baca#);a  de#gr#  b¢caa!#

);ang  sebenar"jJa."  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:   121)  Mcksudnya,  mereka
mengikutinya   lalu   mengamalkarmya   dengan   sebaik-bailmya.   Ada

yang mengatakan, makna kata )/I/f/a adalah dibacckan.

Makna  kalimat  ±¢sazt   af-#.hawed   adalah  bagus  bacaan  AI

Qur`annya.  Malma "fz.daft "enyenfwfa#)/a"  adalah tidak mendapatkan
rasa  dan  kemanfaatannya  kecuali  orang  yang  beriman  kepada  AI

Qur`an,  dan  tidak  mengembannya dengan  sebenar-benarnya kecuali
orang    yang    meyakininya.    Hal   ini    berdasarkan    firman   Allah,
"Perumpamaan   orang-orang  yang   dipiJalkan  kepadanya   Taurat,

kemudian  mereka  tiada  memikulnya  adalah  seperti  keledai  yang
membowa  kitab-kitab  yang  tebal.  Amatlah  buruknya  perumpamaan
koum yang mendustahan ayat-ayat Allah itw. Dan Allah tiada memberi

petdyuk kepada haum yang zhalim." (Qs. A;1 I`ITn:"' th [62].. 5)

Nabi  SAW  menyebut  Islam,  iman  dan  shalat  sebagai  amal

®erbuatan).  Abu Huralrah berkata, `Nabi SAW mengatakan kepada
BIidl, ` Beritahahan kepadaku mengenai amalan yang paling engkou
harapkan  (diterima)  dari  apa  yang  telah  enghau  kerjakan  dalam
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Js/am?' Dia menjawal], `Tidaklah aku melakukan suatu analan yang

paling  aku harapkan (diterima), kecuali ballwa tidaklch aku bersuci
melainkan ahi melalnikan chalat' ."

Dan  beliau juga  pernah  ditanya,  "Amalan  apa  yang  paling
uta"[P" Behialra "ch3aNIto, "Beriman kepada Allah dan  Rasul-Nya,
kemndianjihad,kemndinmhofiyangmabrur."

:'jL ri3 # ^&i j* &i 'J)i; ®ef \i{;i ^&i 'g±J 2 pr:i f

+Oj+L5..i'!,2.i3ie£;Lif;dyiir'riife+3i;Lg;
:IJj\ ;i;ji irf 'g±iji .yrfu,L: {3til 'Liin<l ui

I ,# ha9yi J±9
OTJ., *J ij .is,£

'JLi;

sr: cdif di£, ij±6 ij3#

#`j ,J= 1: `#, OL± cg-
•cfif j±i£ .+;±;6 :,=£Ji *rf £ g; ;±p;S

-,.    _      A ,,-,      `.t\^1 ,,-,,    _6    a,,_i     :\',             1,,.1\

in :^&-` 'j6 .i=i #3 ie ¢ #i 9'y3i :+¢i
.;\£i*9ifjf#z;#:'j6.S:i]'dqfe'fr

7533. Dari Ibnu Umar -RA, bchwa Rasulullah SAW bersabda,
•`Sesunggwhnya  masa  tinggal  kalian  dibanding  unat-unat  sebelum

halian adalch saperti antara shalat Ashar hingga matahari terbenam.
Ahlu  Tourat  diberi  Taurat  lalu  mereka  mengamalkannya  hingga

pertengahan siang, kerndlan mereka melemch, lantas mereka dibe:i
satu qirath satu qirath. Ke:n!ndan Ahiu rtyil diberi lnjil laha mereka
mengamalhannya  hingga  shalat Ashar,  kemndian mereha melemah.
Iantas nere:ha diberi sou qirwh satu qirath. Kendian kalian diberi
AI    Qprr`an   lch   kalian   mengamalharmya   hingga   terbenannya
matahari.  Iantas  kalrdn  diberi  d:ua  qirath  dua  qirath.  Ahhal  Kitab
berkata,  `Mereka   tw   lebih   sedikit   amalnya   tapi   lebth   banyak
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pchalanya' . Allah berfirman, ` Apckah Aku menzhalini kalian dengan
(mengurangi)  sesuatu dari hak kaliand'  Mereka menjowab, `Tidck' .
Allah berfirman, ` Maka itulah anugerch-Ku yang A:ku beriha:n kepada
siapa yang ALku kehendaki' ."

Keterangan Hadits

(Bah fi:rman AIlah, "Katakanlch, ` [Jika ka:now mengatckan ado
makanan  yang  diharamkan  sebelum  tunLn  Taurat] ,  maha  bc[walch
Towaf I.fo,  /a/% haca!/ch dicz '. ') Maksud judul ini adalch menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan fl./aiou[A adalah gz.ra `aA  Q]acaan).  Kata
"./din;aA  juga  ditafairkan  dengan  anal,  sedan9kan  anal  merupakan

perfuatan orang yang befouat. inan Bulchari mengatakan dalam kitab
K:fea/g 4/a/ ,4/ Jbad, `Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sebaSan
mereka  melebihi  schagian  lairmya  dalan  hal  bacaan,  dan  sedagian
mereka kurang dari schagian laimya. Jadi, mereka itu berbeda dalam
hal  bacaan  dari  seri  banyak  dan  sedikit.  Sedangkan  eeaf/efM;  Orang
diibaca) itu adalah AI Qur`an, tidak ada tanbahan maupun kekurangan
di  dalamnya.  Kalinat, rtylcza7z  Aasa»ef  al  gz.rtz `aA  (fulan  bacaamya
bagus), /t/\ca»  rndz.`  a/ gz+a `ch  (fulan bacaannya buruk),  dan  tidak
diun8kapkan denga kalimat, Aflsa7z a/ gzfr `a% (Qur`anliya bagus) dan
radr  Of  gur`an  (Qur`annya  buruk).  Jadi,  yang  dinisbatkan  kapada
hanba adalah girzz `ch ®acaan), bukan AI Qur`an. Karena AI Qur`an
adalch  haham  Allah,  sedan8kan  gfro `aA  ®acaan)  adalch  perbuatan
hanba. Hal ini akan mel}jadi tidak jelas bagi yang tidak sapendapat."

Dia   beckata,   "Anda   mengatakan,   `Aku   membaca   dengan .

gir& `ch-nya  Ashim,  dan  gz.ra `ch-mu  juga  dengan' gz.ro `aA  Ashim'.
Seandainya Ashin bersumpah bahwa dia tidak akan membaca pada
hari  ini,  kemudian  engkau  membacanya  dengan  gz.ra `aA-nya,  tidak
berarti Ashim melanggar sumpahnya.

Ahmad   berkata,    "Aku   tidak   taky.ub   dengan   gz'rcz`czA-nya

©ys) Hanrfu"

918TFAT_IIULBAARI



man Bukhari berkata,  `Tidak diun8kapkan dengan kalimat,
ckutidaktckjutdenganAIQur`an.Jadi,cukupjelasperbedaannya."

£!ii3fi!`3piirieei:*39fea`jfo#`!$3tsabdajvab..
fflw,  "J4frJ" ra~ diberl. fa.!a6 ra" .... ') Hadits ini diriwayatkan
secara mausw di akhir bal} dengan redcksi, i+-ui (dl.Geri.) di kedun

bariarmyapdandenganredaksi,}i+ui(ha/I."dz.berz.).Tentangredaksi

mw'aJfog#idan}:+>itelchdikemukckanpada`CbabaJmasyl.`afr

¢ehendck) dan aJ I.raad¢fa ¢ehendak)" di awal penbahasan tentang
tauhid.

®.j3j{1'J6`j(4haRael.nberfafa).DiaadalahMas'udbinMalik

AIAsadiAIKufi,salahseorangpemckatabiin.

trty.S*.'rfha.a.fe.*rfrfa,.S'~ej±(.Merekamembacanya
dengan bacaan veg sebenarnya["  arti_rtya `meTha.:erg:I.:`:y:a .I:^l_u^-i-=iimalkanwi  iengan  sebdik-baikrao. Den::K:an _I_±_S`:`r=.8.

dicantunckan  oleh  Abu  Dzar,  sedangkan  yang  lain  mencantunkan
redaksi, pe 6i * 'ojkii'j 'u`jfadr. :'dj`jfa£ (""erefa mem6acanya" arf!.nya

mereha mengike;inya dan mengamalkanny? d_en_gen ??ba:k-ba:kr`a_D=
Hadits ini diriwayatkan seean mausfrttJ oleh Sufyan Ats-Tsaul dalam
kitabtafsimyadaririwayatAbuHudzalfchMusabinMas'ud,darinya,
dari  Manshur bin  AI  Mu'tamir,  darn  Abu  Razin,  mengenai  fiman
AIlah dalan surah AI Baqarah ayat 121, g+-£fro, 3--i L`jfi (Mered-membacanya    dengan    bacaan   yang    sebenarnya).,.   di&   b=t±_t±_

`Maknanya,   mereka  mengivtinya   dan  menganalkannya   dengan

sebaik-balknya."

Ibnu At-Tin berkata, "Abu Razin disepakati oleh ndimali, dan
diamenguatkamyadenganfimanAIlchdalansurchAsy-Syansayat-;: Liir ri3\. Tiri() (Dan bulan apabila mengiringinyao, "ds"dya.

mengikutinya atan mengringinya. Qatadah bckata `Mereka itu para
sahabat Mthanmad  SAW, mereka berinan kapeda AI  Qur`an dan
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mengamalkan kandungannya '. "

{:ri..J='J&.(Adayangmengatahan,maknakatayutlaaadalah

dz.bacaha»).  hi berasal dari perkataan Abu Ubaidch dalam kitab ,4/
Ma/.az mengenai firman Allah dalam surah AI Ankabuut ayat 51,  I--Ji
•+S±i±'S±'+\g3\':±l±S.\±fil(BahwaKamitelahmenurunkankepadamu

AI  Kitab  [AI  Q|l:r`an]   sedang  dia  dibacakan  kepada  merekd)  dia
berkata,  "Malmanya,  dibacakan kapada mereka." Kemudian tentang
firman Allah dalam surah AI Ankabuut ayat 48,  ir S±j ir jkg `l==r e3

+hf  uDan kanu tidck pernch me:rr.baca sebelumnya  [AI  Q)IT`an]

Ses«afz*  Kz.f¢b  pzt»),  dia  berkata,  `Maknanya,  kanu  tidak  pemah
membaca kitab apa pun sebelum AI Qur`an."

9FTf uL -{*(:ri+ I::+ ..-.,'f u^ ';:;: uMakna halimat bgsan at-tilowch
adai/¢A  bczgus  hacrian  4/  g«r`a7zn)/4).  Ar-Ra8hib  berkata,  `"akna
fz./ow/ch adalah menSlniti, kadang berlaku pada fisik, kadang berupa
mengikuti    hukum    (aturan),    dan    kadang   berupa   bacaan    dan
peq[8hayatan    malma.     Sedangkan    menrmit    terminologi    syariat
dikhususkan  maknanya  dcngan  menSkuti  Kitab-Kitab  Allah  yang
dituruckan, kadang juga sebngai gz.ra `aA (mcmbaca Kitabullal), dan
tckadang sebagai pelaksanaan kandungarmya. Makna ini lebih umum
daripada gz.rtz `ch (membaca). Jadi, setiap gz+a `aA adalah fz./awaA, tapi
tidck sebaliknya. "

`      #33.I l! ri i*i q3 {9Tji.t 6;i * q! iiL`3 ia:i h£ 'y :a£=;: 'y
(`Tidak   menyentuhnya"    ardnya   tidak   mendapathan   rasa   dan
manif;aatnya kecuali orang yang beri:man kepada AI Qur`an, dan tidck
mengembannya    dengan    sebenar-bena:rnya    kecuali    orang   yang
meyufa.»z.nyB). Dalan riwayat AI Mustamli dicantumkan dengan kata
'tist\ lyang beriman).

:+.+i' jL.*J.I ]£i ti;L=g p' *' 6i333i iji> 6!?.i J£ :d'aj' alJi},
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();i:j\ QHal in berdascirkan f irman AIlch, " Perunpanaan orang-orang

yang    dipikulkan    kepedanya    Taurat,    kemudian    merep  _tiada
merhikulnya ndalch seperti keledal yang menbowa hi,tab-F.tap yon?
fehaJ/. Kesimpulan dari penafsiran ini adalch, makna 6T:,|jl {r,+£ i

(f].dr*   ado   ysng   me7!yenfwfa   £4/   gwr`a#)   adalah   tidck   ada   yang
mendapatkan rasa dan manfaatnya kecuali orang yang mengimaninya
bchwa  AI  Qur`an  itu  darn  sisi  AIlah,  karena  dialah  yang  suci  dari
kekufuran.   Dan  tidak  ada  yang  mengembannya  dengan   sebenar-
benamya kecuali orang suci deri kejahilan dan keraguan, bukan orang
melalaikannya,   yang  tidak   menganalkannya,   karena   dia   lcksana
keledai yang membawa kitab-kitab tebal namun tidak mengetahui apa

yang dibawanya.

S^1>6Sh:al`36t*:¥i3is^L?i'+3;:ii^dtj=p:gaiu;i.3(Iva6I.Saw

menyebut  Islam,  inan  dan shalat  sebagai  amal  [perbuatan]). INarp
SAW menyebut Islam sebagai amal perbuatan. hi disimpulkan oleh
Imam Bukhari dari hadits yang menceritakan pertanyaan Jibril dengan
iman dan Islam,  Saat itu Nabi  SAW mengatakan kepada Jibril  saat
Jibril menanyckan tentang iman, ;}J.33 9f3 93<{fro &t de3}' (Engfa%

beriman kapada Allah, para xpalalkat-Nya, Kitab-Kitab-Nya dan para
Rasul-Ny;D.Q.'ip^::ty6..:J6.ti¢KeryudianJi?ril.mdy::?b,"Lahaapa

I.~Js/4m.7")Beliaumenjawab,ailJJJ13gtffj&1.Y!dj!§5iJ€:ij(E#gfa%
.,

bersaksi bahwa tidak ado when selc[in Allah dan bahwa aha adalch
utusan AllchD.

Setelah itu dia mengemukakannya dari hadits fonu Umar, dari
Umar dengan redaksi,  *}, C!J€;i t}:J£ .oi :'J6 giir}i G }1 'Jjl3 u: :'Jaj

tJ.I a+j3 'ofai3 ij:aJ€3 idrjl j53-;frj 6S\:all #-"i (DI.a berfafa,  "Wafra!.

Rasulullch,   apa   itv   Islo[m?"   Beliou   menjowab,    "Yaitu   enghau
memasrahhan waj chum kepada Allah, mendirikan shalat, menunaikan
zakat,  bexpuasa  pada  bulan  Ranadhan  dan  mengerjakan  haji  di
Bc!z.fw//flfe. ') Dia mengemukakan juga hadits serupa dari Anas, 1alu dia

RATHUL BAARI -921



berkata,  "Jadi  beliau  menyebut  iran,  Islam,  ihsan,  shalat  beserta
bacaannya dan  semua gerakannya termasuk ruku dan  sujud  sebagai

perbutan"
Hadits   pertana   dinisbatkan   kapada   Abu   Hurairah   pada

pembahasan tentang keinanan,  sedangkan hadits kedua dinukil oleh
Muslim.

Penychutan  iman  sebagai  amal  ®erbuatan),  ini  tercantum
dalanhaditsm%'a//agpadababini,&t3G3]:J69:):zaiijiijl€i("4ma/

apa  yang  paling  utama?"   Beliou   menjowab,   "Beriman   kepada
[4//aA. ') inam Bulchari juga mengulang hadits ini dalam bab fiman
AI]al+'d.:)ix\i').+ifi+^dr().`PadahalAllah-lahyangmenciptakan

hamw dr# apa.ya#g ke"# perdwaf I.fw. " (Qs. Ash-Shaffaat [37]:  96)
Sedan8kan penyebutan  shalat  sebagai  anal  ®erbuatan),  ini terdapat

pada bab berikutnya saperti yang akan dijelaskan,

JS+i,+I=J+=ia&1jS#1'J6:iJZ!;}#J63(4b#Httral.raft
berkata,  "Nabi  SAW mengatakan  kapada  Bilal. ') Hadi:ts ini tchb
dikemukakan secara maz4sA«/ beserta papjelasannya dalam bab kisali
hidup Bilal pada penibahasan tentang kisah-kisah hidup para sahabat.
Dimasukkannya hadits ini  di  sini jala; dari  segi bahwa shalat harus
disertai dengan bacaan.

jj;ra?'3qu.I?'9!tL33&tbtl]:'d69:i2iipr.igifa3tDtz„
beliou ditanya,  "Amalan apa yang paling utana? " Beliou menjawab,
``Beriman kapach  Allah  dan  Rasul-Nya,  kemndian jihad,  kemndian

Aa/.z.  );czng  mat)"r. ')   Ini  adalah  hadits  yang  diriwayatkan  secara
maasAz¢/ pada pembahasan tentang keimanan  dan pada pembchasan
tentang haji dari jalur Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin
AI  Musayyab,  dari  Abu  Hurairal.  inan  Bukhari juga menukilnya
dalam kitab Kfea/a 4/'a/ 4/ Jbad dari dua jalur, dari Az-Zuhri dan dari
duai`alur lainnya,  dari Ibrahin bin Sa'd.  selain itu,  dia menuliknya

pula dari jalur Abu Ja'far, dari Abu Hunirah dengan redaksi,  {=j>,i
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gi gJ.--2 'V .ei--[i] &1 'J¥ Jfeqi :):a;i :'Jji£ +IL3 g;i> &` i:p #1    (4k«
mendengar  Nabi  SAW  bersabda,  "Seutama-utamanya  arnal  di  sisi
Allah ddalah iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. ") Tkedcksi
ini lebih jelas mengenai maksudnya, tapi sa»ad-nya tidck memenuhi
syaratnyauntukdicantumkandalankitab,4.sA-S%¢Az.A.

Imam  Ahaed dan  Ad-Darimi pun meriwayatkmya,  dan  di-
sfraftl.ft-kan oleh Ibnu Hibban.  haam Bukhari juga meriwayatkannya
dari hadits  Abdullah bin Habsyi  saperti hadits Abu Ja'far dari Abu
Hurairah. Haditsnya diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Ad-Darimi.
Imam Bulchari menukil juga dari hadits Abu Dzar, bahwa dia bertanya
kepada  Nabi   SAW,   "Iinal   apakah   yang   paling   baik?"   Beliau
men3owalD,±±±S.>l]a{:)±b+,.OC*ti,(BerimankepadaAllahdanjihaddi

/.a/a!%-Jvy4).  Haditsnya telah  dikemukakan pada pembahasan tentang
memerdekakan hamba sahaya.  Juga hadits  Aisyah yang menyerupal
hadits Sa'id bin AI Munyyab dari Abu Hurairah, dan ini diriwayatkan
juga oleh Ahmad seeara makna.

Hadits  Ubadah bin  Ash-Shamit,  bahwa Nabi  SAW  ditanya,
"Anal apakah yang baling utana?" Beliau menjawab,  a.}:4SJ &t .CJtife

g+);S*  (Beriman  kapada  Allah  dan  membenarkan  Kitab-Nyaty. DLa

berkata,  `Nabi  SAW  menetapkan  bahwa  keimanan,  membenarkan,
jihad   dan   haji   adalah   amal   (yakni   perbuatan)."   Kemudian   dia
mengemukakan hadits Mu'adz,   9&` J'! `++i J\a;qi €i (&` 'Jjl3 e: :'l=.i:

h\:3>.tt.ti'i'tH!ab'-ft.ti\..'J6(Ainberinta,""ahaiRasulul|ah,
c[mal  apa yang paling dicintai Allah? "  Beliou menjawab,  "Engkou
meninggal   sedang.ken   lisanrm   basah   dengan   dzikrullah.')   Di:a
berkata,  `Beliau menjelaskan  bahwa  dzikrullah  adalah  amal  (yakni

perbuatan)."

Setelah itu hiam Bukhari mengemukakan hadits,  f3Lii fuf!

fhi'3'Lir®;+a(Sounggivyamasa-tinggalhaliandiba;dinguna;
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"mafsebc/zfmha/z.a»).Haditsinitelahdikcmukakanpadapembahasan
tentang  waktu-waktu  shalat  beserta  penjelasannya.  Dalam  redaksi
hadits  ini  salch  satu  unsur  penyerupaan  dibung,  dan  maksudnya
adalah sisa hari.

':jtl\±i:}S(Hinggamatahariterbenam).Dallan\rivaygrl

AIKasymihanidicantumkandenganredaksi,uJL±n+Jj±c£>(J7z.»ggq

terbenannya matahar{D.

`;€Fi.dr-.ire.c*.\3=1b.JL(ApakahAkumenzhalimikalian

d_:mgan __[m=ngurangi]  sesuatu  dari  hqk kalich?) Derhan rivayat  AI
Kasymihani dicantumkan dengan kata lfa.

Ibnu    Baththal    berkata,    `Makna   bat    ini    saperti    yang
sebelumnya, bahwa setiap yang dilahiha oleh manusia dari perkara
yang diperintchkan kapadanya,  berapa shalat, haji, jihad dan  semua
syatat adalah anal yang digapjar atas pelalksanaanya dan dihukun
atasditinggalkarmyajikaancamannyadifaksanckan."

Mcksud  hiam  Bumari  di  sini  biha  mencrm8kan  hal-hal
yang  teckait  dengan  ancaman,  taps  schagriman  yang  telal  saya
singgung sebelumnya Sementara itu, Ibrm At-Tin menyoroti hal yang
terkait dengan redaksi hadits mnu Umar, dia pun menukil  dari Ad-
Darmdi, bahwa dia mengin8kari perkataanya dalan hadits itu yang
menyatakan  bahwa  mereka  diberi  satu  gz.7itzffa,  dan  dia  berpedoman
dengan redaksi yang terdapat dalan hadits Abu Musa, bahwa mereka
bendto,'E*iSii'-&&'q(Kamitidakmembutuhkanrilyara;;:ir;D.

Dia  berkata,   `Kemungkinan  ini  mengenai   suatu  golongan
lainnya, dan mereka itu berinan kapnda nabi-Nya sebelun diutusnya
Muhammad SAW."

Poin  terakhir  ini  bisa  dijadikan  sandaran,   dan  saya  telch
menjelaskan   penguatnya   pada   pembatasan   tentang   waktu-waktu
shalal.Fokussebagianpensyarchkitabini(SHafr..fr8%#a".)mengenai
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masalah saperti ini tanpak mengesanpingkan maksud penulis di sini,

padahal   tugas   penulis   adalah  menjelaskan  maksud  penulis,   baik
menetapkan atan mengin8kari.

48. Nabi SAW Menyebuti Shalat sebagai Ama] Perbuatan dan
Be;hi\3\" bersitodal. "Tidak (sempurma) shalat orang yang tidak

membaca surah ALL Faatihah."

•&, J*

7534.  Dari  Ibnu Mas'ud RA, bahwa seorang  lelaki bertanya
kepada  Nabi   SAW,   "Anal  apakch  yang  paling  utana?"  Beliau
rne"3aNIito, "Shalat pads wthunya, berbakli kepada kedua orang tua,
kendian jihad di jalan Allah."

Keterangan Hadits

(B¢b).   Demildan   redaksi   yang   mereka   cantumkan,   tanpa
redaksi  judul.   Ini   seped  pemisah  dengan  bat   sebelumnya,   dan
tampalmya memng demikian.

i:r..i;' P' *, ;S^£ i :J63 .S^a> 6S^:all ;ill £1£ &1 j£ #1 u*J

*L=SJ+ -SS+,k. (Nabi SAW menyebut shalat sebagai amal  [perbuatan] ,

dan  bedou  bersabda,  "Tidck  [sempuna]   shalat  ora[ng yang tidak
"e#cbczca s!#iaf -4/ Flcztifaafa. ') Bagian pertama disebutkan dalam hadits
Ibnu   Mas'ud   pada   bab   ini,   sedangkan   bagian   keduanya   telah
dikemukakan pada pembahasan tentang shalat dari hadits Ubadah bin
Ash-Shamit.
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AI Walid yang dicantumkan dalam Sanad pertama adalah Ibnu
AI  Aizar  yang  disebutkan  dalan  sa#ad  kedua,  sedangkan  yang
"en8atckan,..L3S=')(DanAbbadmenceritakankapada-ku)in;i
haan Bukhari. Abbad, guru horn Bukhari ini disebut-sebut beraliran
Rafidhahnamundiadisifatijujur.haanBukharihanyameriwayatkan
satu  haditsnya  ini  dan  mengemukakan  dengan  redaksinya.  Redcksi
Syu'bin   telah   dikemukckan   pada   bab   keutanaan   shalat   pada
wakfunya  dalan  bab-bab  waktu  shalat  pada  pembahasan  tentang
shalat.Didalamnyadisebutkan,9€i+'t€i+:(Kem%d!.a#¢paJagz.?

Ke"rd!.aH   apa   Jagr?)   di   kedun  bagiarmya.   Di   bagian   awalnya
disebutkan,giii'!€+i+=i}°i€i:iLjrfe&ijfo#itjt.(4fu
b::a.?=_  kepada  Nabi  SAW,   "Amal  apakah  yang  paling  diciritai
Allah?'r)

'Darisinidiketahinamaorangyangtidakdisebutkannananya

dalanriwayatin,yangmanadiamengatakap&1gil¥1JLieJ6!

?Jali,I-qigi:ilL3g;i£(Ses##ggrA~y¢seorngJe/aft.berfanya'
kap?da  Nabi  SAW_,  "Amal  apakch yang paling utana?.) M"gkin
periwayat  menceritakarmya  dengan  makna  lalu  tidak  menyebutkap
nana orang yang bertanya itu karena lupa bahwa sebenamya dialah
yang  meriwayatkan,   sebagaimana  halnya   dia   membuang   bentuk
susunanpertanyaanyangdiajukannyaketikadiamenyebutkan,?::tjj

TSS  (Aku  berkata  lagi,  "Kemudian apa  lagi?') MunBfin ju:a m}"

Mas'ud  menceritakan  ini  dari  dun jalur,  dan  yang  pertana  lebih
mendekati.

Abu Umar Asy~Syaibani dalam sa#ad-nya adalah gurmya AI
Walid bin AI Aizar, yaitu Sa'd bin lyas, salch seorang pemuka tabiin.
Asy-Syaibani  adalah  orang yang meriwayatkan  deri  AI  Ajzar,  yaitu
Abu  Ishaq  AI  Kufi,  nananya  Sulaiman,  dia  adalah  tabiin.  Jadi,  di
dalain  Sa#ad  ini  tedapat  tiga  tatiin  yang  sezaman,  dan  semua

periwayatnyaadalahorang-orangKufah.
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AI  Ismaili  menukil  dari  riwayat  Ahmad  bin  Ibrahim  AI
Mushili,   dari   Abbad   bin   AI   Awwan,   dia   mengatakan   dalan
riwayatnya dari Abu Ishaq Asy-Syaibani,   g=i> &1 +=p ;g:li :)i3 JZC4

:)±|i lil jfeqi pf iil3 ±i> al j£ #1 'J.i. :J6 5i .ills (Seorang
lelaki bertanya kepada Nabi SAV,  atou din berkata,  ``A]ou bertanya
kepnda   Nabi   SAW   tell:tang   amal-anal,   manakah   yang   paling
etJtzma,? ') Ini di antara yang menguatkan kemun8kinan yang pertama,
bahwa   yang   meriwayatlcan   tidek   hafird   redaksinya   secara   pasti.
Sementara Syu'bah lebih teliti daripada Asy-Syaibani dan lebin kuat
hafalannya  pada  redaksi-redaksi  hadits,  sehingga  riwayatnya  bisa
dijndikanpedoman.

49. Firman AIlah,  Jfl®i a:i I;!3 tG3£ ;:Ji al; I;i G3k Cj};i 6L9¥` a!

Sji "Sesungguftnya manusia dictptahan bersif fat keluh kesah lagi

kikiT. Apabila dia ditimpa kesusahan dha berkeluh kesah, dan

apabiLa din mendapat kebalkan dia amat kikir."
(Qs. AI Ma'aarij [70]: 19-21)

.I;* :G*
Ha/zm 'a artinya keluh kesah lard kikir.

;1=3 # &i jfa €#i d-rf :'jj `i+;j€ i; j:;> i£€k
fa3i gE:i t,€; :]ti; ci# *# # ci;fT a;3 ifj
u,Cljfd2;i.d2;it5giv¢l*.J';PLif£;ft€giv.13.Ji}l£;fJ

i¥::,i g; a, :I:; G j£ L;,jf :jrf3 .#oij £3aloi * ir;# i
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i, 3f S+ a :j= ]i:: .`i+;i: i; j* +{+ {;±j®i3 L5Soi ir
•rfl a i3 # &i jfa a! j*; ,apt

7535.  Dari AI Hasan, Amr bin Ta8hlib menceritakan kapada
kami,  dia  berkata,  `Datang  har[a  kapada  Nabi  SAW,  lalu  beliau
memberikannya  kapada  sejumlah  orang  dan  tidak  memberi  kapada

yang  lain.  Lalu  sanpai  kapada beliau bchwa mereka mencela (itu),
mcka  beliau  pun  bersabda,  `Ses#nggtifa#);a  aha  memberz.  seseortzng
dan meninggalkan seseorang.  Orang yang aku tinggalkan lebth aku
cintai daripeda orang yang aku beri. Aku memberi beberapa orang
karena  edanya kelwh kesah  dan kegelisahan di  dalan hati mereha,
dan aku menyerchkan sejunlch orang kepada apa yang telah Allch
jadhan   di   dalan  hati   mereha  be"pa  kekayaan   dan  kebaihan,
termasuk  di  antara  mereka  adalah  Amr  bin  Taghlib' ."  La;kn  A"
berkata,  "Aku lebih senang mendapat kalimat Rasulullch SAW (itu)
daripada unta merah."

Keterangan Hadits

(Bob   firman   Allah,    "Sesungguhnya   manusia   dictptahan
bersifet  kelwh  kesah  lagi  kikir.  Apabila  dia  ditimpa  kesusahan  dia
berkeluh kesah, dan apabila din mendapat kebaikan dia anat kihir. 'r)
Dalan  riwayat  Abu  Daud  tidak  disebutkan redaksi,  jlrf &1 J;i

(Fz.77"a# 4/foA), dan dia menambahkan dalam riwayatnya, I;;;=P : G;1i

(ZJa/ow 'a  artinya ke/ch  hach fug]. mu).  hi  adalah penafeiran Abu
Ubaidali,diaberkata,"Kalimattjjaa+>artinyadiciptckanbersifat

keluh  kesah.  Kata  a!/  ha//ca '  adalah  bentuk  #gasifer,  yang  berarti
sangat gelisch"

t,      Penjelasan hadits  bal]  ini telah dipapakan pada pembahasan
tentang pembagian bagian  saperlima.  Yang dimaksud di sini  adalah
redaksi,S+aj.13i3---ajlfr-+dy:jffj0,(ftyenaadpfe/whhaowdrq

928-FAT_HULBAARI



kegelischan di dalan hati merekdy.

Ibnu  Baththal  berkata,   "Maksudnya,  pada  bab   ini   adalah

penetapan  ciptaan  AIlah  pada  manusia  karena  karaktemya  yang
berupa   keluh   kesa])    sabar,    kikir   dan   dermawan,    dan   AIlah
mengecualikan orang-orang yang inendirikan shalat, yang mereka itu
tetap mengelj akan shalatnya, tidak gelisch dengan berulangTulangnya

pelaksanaan itu, dan tidak men8halangi hak Allah pada harta mereka.
Karena  mereka  men8harapkan  pahala  dengannya,  dan  dengan  itu
mereka  mengupayakan pemiagaan  yang  menguntungkan  di  akhirat.
Dari situ difinami, bahwa orang yang menyatakan mampu dan kuasa
mengendalinya  dirinya  sementara  dia  kikir  lati  pelit  dan  berkeluh
kesah  karena  kemiskinan  seria  tidak  sabar  terhadap  takdir  AIlch,
berarti  dia  bukan  orang  a/I.in  ®erilmu)  dan  bukan  pula  crbz.d  (ahli
ibadah).  Karena  orang  yang  mengaku  mempunyai  kekuasaan  atas
dirinya  untck  mendatan8kan  manfaat  bagi  dirinya  atau  mencegah
madharat dari dirinya, berarti dia telch mengada-ada."

Bagian awal yang dikemukakannya sudah cukup menunjukkan
maksud hiam Bukhari, bahwa si fat-si fat tersebut adalah ciptaan Allah
pada  manusia,  bukannya  manusia  itu  sendiri  yang  menciptakannya
dengan perbuatannya.

Pela_iaran vane dapat diambi±
1.         Rezeki   di  dunia  bukan  berdasarkan  kadar  yang  mendapat

rezeki  di  alchirat.  Karena di  dunia teljadinya pemberian dan
tidak  adanya  pemberian  berdasarkan  kemaslahatan  duniawi.
Jadi,  Nabi  SAW memberi  kapada orang yang dikhawatirkan
berkeluh kesah dan gelisah bila tidck diberi, dan beliau tidck
memberi kepada oring yang beliau percayai manpu bersabar
dan tabah serta qana' al dengan ganj aran akhirat.

Manusia   secara   naluriah   menyukai   pemberian   dan   tidak
menyckal     bila     tidak     diberi     serta     cenderung     capat
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menringkarinya    sebelum    memikirkan    akibatnya    kecunli
mereka yang dikehendaki Allah.

Tidck  adanya  pemberian  adalch  lebih  baik  bagi  yang  tidck
diberi, sebagainana fiman Allah dalam surch AI Baqarah ayat
216,.:(ZJ:;±'+)¢;a.\+3S.dhs1:i(Bolehjadikarm-memb;nci

sesuatu, padahal dia amat baik bagimu|. ELAIema, ±fulah salELalDat

tersebutmengatakan,ri3l;ii3i&°lC:+fty;d.ei'Je(Aha/ebz.A

senang mendapat kalimat itu daripada unta merchr). H)]][:u:I ba`

pada kalimat CJi3! adalah badrJ. Kalimat selengkapnya adalah,
aku  tidak  senang  memiliki  unta  merah  sebagal  pengganti
kalimat  beliau.   Sebab   sifat  tersebut  menunjukkan  kuatnya
keimanarmya yang mengantarkarmya masuk surga, sedan9kan

pahala akhirat itu lebih baik dan kekal.

Anjuran    membujuk    atau   meluluhkan    hati    orang    yang
dikhawatirkan    berkeluh    kesah    dan    gelisah,    atau    yang
diharapkankapatuhanpanpengikutnya.

5.         Anjuran memberi maaf terhadap orang yang menduga dengan
dugaan yang bertolak belakang dengan kenyataan.

50. Cerita Nabi SAW dan Riwayatnya dari Tuhannya

:]L5' *:i # ?.3±' ii3 g# &1 cL, 3#1 p> ii; &i 'g±;

tJ:£:GIJ;g±L*€ls;3tGi;;,4';'c.:£€,#*';#o,

.a'3ris-rfgrd;lil;!3{Gu:i}

7536. Dari Anas RA, dari Nabi SAW yang beliau riwayatkan
dari  Tuhannya,  Allah  berfirman,  "BI.Ja!  seora#g  faa"ba  me#dehaf
kepach-Ku  sejeng:hal,  maka  Aku  mendekat  kepadanya  sehasta,  dan
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biladiamendehatkapada-Kusehasta,makaAkumendekatkepadany_a
sedepa.  Dan  bila  dia  mendatangi-Ku  dengan  berf alan,  maha  Aku
mendatanginya dengan berf alan cepat."

'+*€ i;i :'j6 '+`j # ^&` jt S#i i; CJ:; :'J6 :1;i g;i L£

GU? fry 'ii:£€ Gl;; £ '+£€ ';!3 ci;i|; i} 'c.:i: `# £ i*°,
.G};.Ji

+i 9fe ^&' jt g#` ± Li 'i±pi :d;i :i;+ :# `j6j
•ir,J ¥ *:i if g,-J1;

7537.    Dari    Abu   Hurairah,    dia   berkata:    Mun8kin   dia
menyebutkan  Nabi  SAW,  "Allah  berfirman,  `B!.Ja  seora"g  frclmaa
me;dekat   kepada-Ku   sejengkal,   maha   Aku  mendehat   kap:davy.a
sehasta,   da;   bila   dia  mendekat  kepada-Ku   sehasta,   maha  Aku
mendekatkepadrnyasedepa'."

Mu'tanrir berk-ata:  Aku mendengar ayahku,  "Aku mendengar
jinasdariNabiSAWmeriwayatkandariTuhannya4zzawa/a/ha."

L*,:'J6*;J#g.?±''+'j#^&1j±9#1f:1;*g;iif
ftyL±fr;faiFL;ha'3t3{;tf+iui3d,i#i3t:;frpe

•apo` gf;, i¢ A,

7538.   Dari   Abu  Hurairah,   dari   Nabi   SAW   yang  beliau
riwayatkan dari Than kalian, Dia berfiman, "Sefl.ap perbwafan a[da
pen;busnya.     Pusa     adalch     untuk-Ku     dan     Afu-lah     y,a:E.`mengga;jarnya. Dan sungguh bow mulct orang yang bexpuasa lebih

harem di sisi Allah daripada aroma kasturi."
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4:,jif ng i3 ,4S &i jfa

I,i il,i u=
trf:I cf
9,®,

4,J.trf>

.£f

7539. Dari lbnu Abbas RA, dari Nabi SAW sebagaimana yang
beliau  riwayatkan  dari  Tuhannya,  beliau  bersabda,  "rz.daft/¢fa  ha);¢*
bagi   seorang   hamba  untuk  mengatakan   bahwa   dia   lebth  balk
daripada  Yunus  bin  Matta  semeutara  dia  menasabkannya  kepada

aychnya.„

iJ ,fe a, j= A, ,J*J
EI

aj :'j6 -gfaai §;} * }f_
it=; Li dy}` :Jis3 Jk J,,
ir &, uk ¢#]

i,: a, # if

si:r .fea±'Jti fj
E=

Ji= =, aJ Li t=J- ife J8,
.,.i= 't,in: T i T :]j 9i:;i: ;dr 'i+;f :i;;jfl, :iis .i3

',,-

7540.  Syu'bal menceritakan kapada kami dari Muawiyah bin
Qunah, dari Abdullal bin Mu8haffal AI Murani, dia berkata, "Aku
melihat Rasulullah SAW pada saat penaklukan Q4akkah) di atas unta
beliau, membacakan surah AI Fate -atau dari surah AI Fath-. Dia
berkata,    "I,alu    beliau    mengulangi    bacaannya."    Dia    berkata,
"Kemudiam Muawiyah membaca  dengan menceritakan gz+tz `aA  mnu

Muchaffal,  dan  dia  berkata,   `Seandainya  orang-orang  tidak  akan
berkumpul   kapada   kalian,   niscaya   aku   mengulangi   bacaarmya
sebagaimana Ibnu Mughaffal mengulangi menceritakan Nabi  SAW'.
Maka     aku      berkata     kepada     Muawiyali,      `Bagaimana     dia
mengulanginya?' Dia menjawab, `Aa an aa,' sebanyak tiga kali."
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Kit_eranEanHife
(Bob   cerita   Nabi   SAW  dan   rivayatnya   dari   Tuhanryan.

Mun8lin redaksi kalimat pertana dengan membuang objek. Kalimat
selen8kapnya  adalah,  cerita Nabi  SAW  tentang  Tuhannya 4zza  wa
/a//a.  Judul  ini  dicanturnkan juga dalam kitab Kfoa/a j4ra/ i4/ Jbad
dengan redaksi, *:3 * tfj}{3 fi;i fr3 # &1 ji. #1 'o6 6 (apa-apa

yang disebutan  [diceritakan]  dan dirivayatkan oleh Nabi SAW dari
r«Aa»nya). Redaksi judul ini lebih jelas.

fonu Baththal berkata, "Maknanya, Nabi SAW meriwayatkan
Sunnah dari Tuhannya sebagaimana beliau meriwayatkan AI Qur`an
dari-Nya."

Tampaknya,  maksudnya  adalah  meluruskan  pandangan  yang
telch disinggung sebelumnya sebagaimana yang disinggung di dalan

penjabaranmaksudperkataanAllah.
Pada bab ini haan Bukhari mengemukakan lima hadits, yaitu:

perfunrty  +3 *i£ &1 jfo #` f ac &1 dr3 r`i a  (Dar!.
4#as RI,  darz. jvabl. fflw).  hi  adalah riwayat Qatadah,  namun dia
diselisihi oleh Sulaiman At-Taimi  sebagaimana dalan hadits kedua,
diamengatakan,6+.~Jid;iJfr`iJ£(Darz.Anas,dari.4b%H%rai.raft).

Jadi,riwayatyangpertanaadalahmwrscIJsftaAabz..
•Jr±;).:i £).ife *ii (Yang beliou riwayatkan dari Tuharmya

i4zza wfl Ja//a). Dalan riwayat AI Ismaili deri jalur Muhammad bin
Ja'far dan dari jalur Hadiaj bin Muhammad, keduanya drri  Syu'bah:

*fj'd6:'j6#iifeaijfoil'jji3.Oi{r<i;>'Dhi:6'36'i=;+tAfu
mendengar Qatadah menceritaham dari Anas , bahwa Rasulullah _SAY
bersabdr,  "rwfoa# haJ..a# begivma#. ') Dalan rivyayat Abu Daud Ath-
Thayalisi dicantuinkan dengan redaksi, i3J J> (Da# Spy 'b¢ft). Abu

Nu'aim  menukil  dari  jalurnya  dengan  redaksi,  ^&` 'Jj-ii  (4//aA

berfermed).

FAT_HULBAARI-933



AI Ismaili berkata, `Kalimat i±rj 'J6 (r%fea# fa/I.a# be¢man)

dan .+a)°;:r± *ij (Yang beliou riwayatkan dari  Tuhan halian)
malinanya sana.'?

1':;±.S\.,':fS\'+firi>}.,(Bilaseoranghambamendekatkepada~Ku

se/.e#gfoD. Dalam riwayat AI Ismalli dicantumkan dengan redaksi, g*

(fepadr-K#).   Dalam   riwayat   Ath-Thayalisi   dicantumkan   dengan
redcksii,§ifeS'L;fi®Ul.,(BilahambcLKumendekatkapade-KuD.

;+'! +5is li!3 tGt33 £`! tJJ+i€ (Mc]ha *4ha  meende=faf Aepadany¢
sehasta,   dan   bila   dia  mendekat  kepada-Ku).  Dalam  irIvayat   A:i
Kasymihani  dicantumkan  dengan  redaksi,  gi,  demikian juga  Al

Ismaili dan Ath-Thayalisi.

iL'3}i#-4fapi:+{*;usi1;!3{Gu:ibtJJJi€G13,i(Sefrasfa,mafa4fu

mendekat  kapadanya  sedepa.  Dan  bila  dia  mendatangi-Ku  dengan
berjalan,, Taka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat). Kzhirm:at

E! t?;lji li!3 (Da# bz./a dz.a mendrfa#gz.-Jf#  ...) tidck tercantun dalarn
riwayat Ath-Thayalisi.

mnu  Baththal  berkata,  "Allah mensifati  diri-Nya bahwa Dia
mendekat kepada hanba-Nya, dan mensifati hanba mendekat kepada-
Nya.   Penvifatan-Nya   dengan   a/   rty¢a#   (datang)   dan   faarwa/aA

®erjalan  capat)  mun8kin  dalam  arti  yang  sebenamya  dan mun8kin
juga kiasan. Bila diartikan yang sebenamya, berarti menempul I.arak
dan  berfisik,   padchal   ini   mustahil   bagi   Allah.   Karena  mustahil
diarikan saperti itu, mcka jelas balwa ini adalah kiasan karena yang
demikian   sangat   masyhur   dalam   perkataan   orang   Aral).   Mcka

penyifatan  hamba   dengan   `mendekat  kepada-Nya  sejengkal'   dan
`sehasta'    serta   `datangnya'   dan   `bejalannya'   maknanya   adalch

mendekat   kapada-Nya   dengan   menaati-Nya   serta   melaksanakan
kewajiban-kewajiban  dari-Nya  dan  suunah-sunnah  (amalan-amalan
tambchan).    Sementara   mendekatnya   Allah   kapada   hamba-Nya,
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datang-Nya   dan   beljalan-Nya   adalch   un8kapan   kiasan   tentang

ganjaran  atas  ketaatan  hamba  sehingga  didekatkan  kapada  rahmat-
Nya.  Jadi,  makna  :^J'j* aj;€i  (make  j4ha  mendrfa#g7.#}/a  de#ga#

her/.a/a#   cepaf)   adalah  Aku  mendatan8kan  kepadanya  pahala-Ku
dengan cepat."

Dinukil dari Ath-Thabari, dia berkata, `Ketaatan yang sedikit
diunpamakan  dengan jengkal,  dan  kelipatan  anugerah  dan  pchala
dengan   hasta,   adalah   untuk   menjadikannya   sebagai   bukti   yang
menunjukkan kadar anugerah-Nya bari yang membiasakan diri dalan
menaati-Nya,  yaitu  bahwa  ganjaran  analnya  dilipatgandakan,  dan
bchwa  anugerah  itu  hingga  mencapai  batas  pahala  yang  diberikan
AIlah."

Ibnu  At-Tin  berkata,  "Dekat  di  sini  senada  dengan  firman
Am dalam surah An-Najm ayat 9, L5..JJi )i ¢;T=.iS +Lj 'Oes (Mafa

jadtlah dia dekat [pada Mwhanmad sejarck]  dun uif ung busur pa_in:h
afclw  /ebz.fo  dehaf  /Jagr7),  karena  yang  dimaksud  ini  adalah  dekat
derajatnya.  Banyaknya  anugerah  dan  beljalan  cepat  adalah  kiasan
tentang kecapatan rahmat kepadanya dan ridha AIlah kepada hamba
tersebut  serta  dilipatgandakannya  pahala.  Kata  foa!rwcl/aft  ®erjalan
capat) adalah salah satu jenis beljalan yang capat, yaitu di bawahnya
c!/ adww (melompat)."

Penulis 4J May4rl.a berkata, `CYang dimcksud oleh hadits ini
adalah capatnya AIlah menerima tobat hanba, atau memudahkannya
dalan  menanti-Nya  dan  mengukuhkannya,  serta  menyempumakan
hidayah dan petunjuk-Nya."

Ar-Raghib  berkata,  "Dekatnya  hamba  kapada  AIlch  adalah

pen8khususan  dengan banyak  si fat  yang  bisa  disandangkan  kapada
AIlah  walaupun  tidck  mencapai  batas  yang  disandangkan  kepada
AIlah, saper[i hikmah, ilmu, kelembutan, rahmat dan sebagainya. hi
hanya  bisa   dicapai   dengan   mengivlan8kan   keburukan-keburukan
maknawi  seperti  kejahilan,  gegabah,  marah  dan  sebagainya  yang

FATHUL BAARI - 935



sekadar dengan kemampuan manusia, yaitu kedekatan rohani, bukan

jasmani. Itulah yang dinaksud dengan reddsi,  lJ;+ jp 1Si)®l i+;£}` Ii!
\i(j9 '#± '`=Jrfi (Bila seorang hamba mendekat kepada-Kit sejeng:kal,

maka Aku mendekat kapadanya sehastdy."

iKed«a,;~£1;Lj(Dan.J4f-Taz.7»z.).DiaadalaliSulaimanbin

Tharkhan.

j3fi.I+Ji€Ii;:J6*3rfe2ij£#ifiL*3(M"#gfa.»dz.a
menyebutkan  Nabi  SAW,   "Allah  berfu.man.   .Bila  seorang  hamba
me#dehaf  *ep¢da-Kaf. '. ')  Demikian redaksi  yang  dicantumkan  oleh
semun periwayat, tanpa menyebutkan "riwayat dari Allah." Demikian

juga  yang  dinukil  oleh  AI  Ismaili  dari  riwayat  Muhammad  bin
Khallad,  dari  Yalya  AI  Qaththan.  Dia  menukil  juga  dari  riwayat
Muhammad bin Abi Bakar AI Muqaddami dari Yahya, dia berkata:  :i

:I.+i;iai'Iij:JLj+.39;i>aij=p;g3ifiii!}d;i(D¢rfJ4b"
Huralrah, dia menyebutkan Nabi SAV, beliou bersabda,  ``Allah Azza
wa  /cz//a[  begivr7%zz#. ').  haam  Muslim  mengatakan,  Muhammad  bin
Basysyaf  menceritakan  kapnda  kani,  Yahya  menceritakan  kapada
kami,  yaltu mnu Sa'id,  dan Ibnu Abi Adi, keduanya dari Sulaiman.
Lalu dia menyebutkarmya dengan redaksi,   &1 i:p ;gal * 6J!!; d;i :i

:J=:).fe^h\'J6..'J6'+i=.:)g±±(DariAbuHurairahdariNabiSAW,beliau
bersabda. ``Allah Azza wa Jalla berfirman..)

Li} ®)i ¢G. 'a± 'c;fe ¢1')i ;g '+ft \'.>1.:) {Dan bila dia mendekat

kapada-Ku   sehasta,    maka    A]ca   mend::kat   kepndarrya    sedapa».
Demikian  riwayat  ini  disebutkan  dengan  keraguan.  Demikian juga
dalam  riwayat  Muslin  den  AI  Ismairi.  Pada  `bab  fiman  Allah,
'Z..i `aH '* }i{) .`Dan Allah memperingatkan kanu terhadap Dirt

/s!.dsdJ-Ivya."  (Qs.  Aali   `Imraan  [3]:   28,  30)  dikenukakan  tanpa
keraginn dari riwayat Abu Shalih dari Abu Hulah, dia berkata,  J6
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ct;chsiiap¢i:k3¥&tbji{:#3ife&ijfe#t(Ivabl.saw
berschdei,   ``Allah  Azza  wa  Jalla  berfe:rman,   `Aku  sesual  dengan

personghaan   hamba-Ku   terhadap-Ku:}   Laha   cia,   menychuifean
haditsnya, di dalamnya disebutkan,  b!3 .G13; £'! '`=J=Ji< I:;;i J'; +;:;< b!3

\iS!S},'`=-I:fee(i?¢5\£,'Lffi¢Biladi;mendeka;kepada-Ku:ejengk;I,

maka  Aku  mendekat  kepadanya  sehasta.  Dan  bila  dia  mendekat
kepade-Ku    schasta,    maka   Aku   mendekat   kepadrnya    sedepdy.
Penychutan kata foarw¢/dfa ®ejalan capat) terdapat dalam hadits Abu
Dzar yang bagian awalnya ».apef ',  3±£r #jl3±3 i±1> :}p£ Ji :jfu€ hl Jj+E

\iei,fil  €Allch  berfirman,  ``Ba:ramgsiapa melakukan  suatw  kebatkan,

make gakyarannya adalah sepuluh kali trytnycL') Di da[hannyaL fuga
disedurth, \`:;::i ¢=jl. 'C;:Tis .;:ri::) (Don barangsiapa yang mendekat

*epadr-Ivya se/.engfroo. Di bagian akhimya dischutkan,  di€{ d;l<€ bi:3

;:rlji;illJ'lri±>\:;I-i,d;®4;a;;?'i±±>5£3qi;+I:;!:t±;€i:;}t`al`3:+afsi

(Barangsiapa   yang   mendatangi-Ku   dengan   bdyden   maha   Akii
mendatanginya   dengan   benjalan   cepen.   Dan   ba:rangsiapa   yang
mendatangi-Ku dengan kesalahan sepenlh bumi sedanghan dia tidak
mempersehatukan-KIA dengan -ses:ua:tw pan,. mcka aha mdyedka:nnya
amp«7za» bagz.»jro). Hadits ini diriwayatha olch Muslim.

AI Khaththabi bchata, "Kata ¢f had ' cukup dimengerti, yaitu
sepanjang  rentangan  dua  tangan  (depe}.  Sedanglcan  kata  a/  bcf"'
adalah berfuk m¢sftdr+ dari kata ba 'a, jarfuf '#, bww '¢#. Mungkin kata
ini  diungkapkan  dengan harakat  dfaa7%7me¢A  pada  huruf ha `,  karen
bentuk jamak dari kata bt7a ', seped halnya kata dear dan dwevr."

hair lagi dengan An-Nawawi, drag berkata, "Kata a/ had ' dan
a/ b¢`ane ' memilihi inakna yang sana,"

Jika  denrikian  maka  maksudngpr  adalah  sebagairmna  yang
dikatal=an olch AI RIalinthati, tapi jika REran maha tidak seorang, pun

yang rnenyatalfan bahaa. kit a:F bet " ', dengan handcat dfa©ck dan
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a/ boa ' memiliki makna yang sama.

AI  Baji  berkata,  `Kata  a/  baa'  adalah  sapanjang  dua  hasta
orang beserta lengannya dan lebar dadanya, yaitu sekitar empat hasta.
Sedangkan  ukuran  binatang  adalah  sekitar  lebar  langkahnya  dalan
beljalan, yaitu yang di antara kaki-kakinya."

inan Muslim menanbahkan dalan riwayatnya tersebut,   13!3
'-ilf}'L34S:.iS!i(Danbiladiamendatangi-Kudenganberjalan,

maka  Alai  mendatanginya  dengan  berjalan  cepal). Da.ham  Tina::yat
Ibnu  Adi   dari   Sulaiman  At-Taini  yang  dinukil  oleh  AI   Ismaili
diseduidfan,'-ti'iS'a=§st&}Sg'<;rferisl.:)(Danbiladiamendehatkepada-

Ku sedepa, maka A:ha mendatanginya dengan bdyalan cepatD.

;+a; 'Jj3 (n4:ae 'f¢mz.r berhafa). Dia adalah lbnu Sulainan At-
Taimi.   Maksud   riwayat   mzt'a//ag   iri   ndalali   sebagai   keterangan
tentang pemyataan periwayatan dari Allah. haam Muslin dan lainnya
meriwayatkamya    secara    z»aasAaf/    dari    riwayat    AI    Mu'tamir
sebagainana yang nanti akan saya paparkan.

;J+:).fe *i.ife '-{i} S! .ife (Dari Abu Huratrch, dart Tuharmya
.4zza w ./a//a). Demikian ada bagian redaksi yang gugur dari riwayat
Abu Dzar, dari As-Sarakhsi dan AI Kasymihani, yaltu redaksi,  #1 jf

a±.3 }:i£ &1 Lf€` t.a (Dan. IvazJz. SL4 W). Sementara redaksi ini dicantumkan

dalam riwayat AI Mustamli den lainnya.

Iyadh mengatakan dari AI Ashili, `Tidck ada redaksi,  {f+I f

;I.3 +=ii &1 j=p (drrz. JvabI. SL4W) dalam kitab AI Farabri, nanun
Abdus mencantumkarmya. "

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  redaksi  ini  dicantumkan  dalani
riwayat Muslim dari Muhammad bin Abdil  A'1a, dari  AI Mu'tamir
tanpa  mengemukakan  redaksi  hadits  darinya  tapi  beralih  kapada
riwayat Muhammad bin Basysyar. AI Ismaili juga meriwayatkan dari
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AI  Qasim  bin  Zakaria,  dari  Muhammad,  dari  Abdul  A'la,  1alu  dia
mengatakan dalam redcksinya,   cr[L> ti`1> ;}!* bi 3i t:rJ#` ¥:ii :g±i P

j\..EfS+:i:rJi-j`1>iJit+I=.3;;i>alj:p;g3I(Don.ap;aA#)7a,j»as
menceritakan    kepadaku.    bahwa    Abu    Hurctirch    mencerilakan
kepadc[nya  dart Nabi  SAV.  bahwa  bdiou  menceritokan  kepadanya
dart Tuhannya Ta 'aldy.

AI Ismaili juga medwayatkannya_ secara mausAzf/ dari riwayat
Ubaidullah bin Mu'adz,   3;+!P bi 3i .ur-i J> d;i tJfa :J6 #®1 G'fu>

j'\i;3a36€*:3*;Sfa#i{ill3#aij£#iftffa(""%'f¢m!.r
menceritckan kapeda kant,  din beThata..  Aychku menceritakan  deri
Amas, bahwa Abu Hurairch menceritokan kapadan:ya dari Nabi SAW,
bahwa beliou menceritckan kapadanya dwi Tuhartnya SWI).

Hadits ini diriwayatkan juga seeara mausAaf/ oleh Abu Nu'ain
dari jalur Ishaq bin Ibrahin Asy-Syahi dengan redaksi,  :i ;p:il;` d`+i

*:3¢tfj±'cjiji3#aijbaiJjl3J6:'j6a±~jij.*r`i*9di
•,}i:)`S(AIMu'tanirmen:eri;ahamkapadakandd;;aya`hnya,d;ri

Amas,  -dari  Abu HuralTah,  din behata,  ``Rasulullch  SAW bersabde
mengenai apa yang beliou riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalldy.

Riwayat  lbnu  Hibban  yang  dinuil  dalan  kitab  4sA-ShaAz.A
menyebutkan dari jalur AI Hasan bin Sufyan,  jJP.I Li a:i; 4:`+i'-{ri'+i,ofequft'j:jji^ft.i,S:'JNirj;rfrfSj>:i;;sA^

i:ir j, cao` '+fa' ii! :ir3 ¥ al `d6 :*3 & ai j> &i I;3 'i6 :]6
(Muhammad  bin  AI  Mutowakk[l  AI  Asqalavi  menceritckan  kepada
kami,  Mu'tamir  bin  Sulainan  merlceritakan  kapeda  kami,  Aychku
mencerilakan kapadaku, Amas bin Malik mengabarkan kepadaha drri
Abu Hurairah,  dia berkata:  Rasulullch SAW bersabda,  "Allah Azza
wa  Jalla be]fi:rman.  `Apabila seoramg hamba mendekat  kepada-Ku
Ire/.e»gha/ '. ') I.alu disebutkan heditsnya, dan di dalamnya disebutkan

FATHUL BAARI - 939



dengan  kata  l-JU?  tanpa  keraguan,  kemudian  di  bagian  akhimya

disdunfap'-Lli}'L±Sst(Akumendatanginyadenganberjalancepat),

sutadengantambahap,i;jiajLil;Lial3.£'!t=iL`J3}b!3(Da»b#a

dia berjalan  capat,  rna,:ka  AIli berlari kecil  kepadanya.  Dan  Allah
Maha Cepat dengan [memberikan] ampunan).

AI   Barqani,   setelali   menulkil   hadits   ini   dalam   kitab   +4/
„usfzzflro/. dari jalur AI Hasan bin Sufyan, dia berkata, "Aku tidak
menenukan  tambchan  ini  dalam  hadits  lainnya.  Maksudnya,  selaln
Mt]hanmad bin AI Mutawakkil."

Dia  adalah  pedwayat  yang  jujur  dan  mengerti  hadits,  dia
mempunyai  beberapa  riwayat  gfrair7.b  dan  riwayat-riwayat  yang  dia
nukil  sendirian.  Dia  termasuk  gurunya Abu  Daud  dalam  kitab ,4s-
S nan.

• Tentang   makna  hadits   ini   sapnd   yang  telah   dipaparkan

sebelumnya.  AI  Khaththal)i  mengatakan  saperti  dilipatgandakannya

pahala,  dinana Allah  membalas  dengan  batas  alchir kadar jengkal,
yaitu  menbalasnya  dengan  kadar  hasta.   Dia  berkata,   "Mungkin
maknanya   adalah   petunjuk   baginya   untuk   beranal   yang   dapat
mendekat kapeda-Nya. "

AI Karmani berkata,  `Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa
hal-hal  tersebut  mustahil  bari  Allah,  sehingga  maknanya  edalah,
barangsiapa mendekat kepada-Ku dengan ketaatan yang sedikit, maka
Aku  mengganjamya  dengan  pahala  yang  banyak.  Semakin  banyck
ketaatan 'rialra Aku menambahkan pahala. Jika .ketaatan itu dilakukan
dengan  cara  yang pelan,  maka  ganjaran  dari-Ku  dengan  cara  yang
capat. Kesinpulannya, pahala itu kembali kepada cara dan kuantitas.
Senentara kata gwrb#  (dekat)  dan 4arme/aft  @eljalan carat)  adalch
kafa kiasan atau memaksudkan kelazinannya."

iKed.grty hadits Muhammad bin Ziyad, yaitu AI Jumahi,  ei tA*

di#i3.;3drpeiS,:J6*;36i9+.7£*3rfe&tj£#ifii!r
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* €}ji U*) ¢Aku mendengar Abu Hurairah dart Nabi SAW yang beliou

rivayatkan dari Tuhan kalian, Dia berf iirman, " Setiap perbuatan ada

penebusnya.     Puasa     adalah     untuk-Ku     dan     Aha-lah     yang
menggr%jam)/fl[).    Dalam   riwayat   Muhammad   bin   Ja'far,   yaitu
Ghundar, dari Syu'bah disebutkan,  .Y! :3\Zr J;£' :)Z}, ::)+3 ¥ *:3 Ji dJ.j}3

*,g*1U*)&'ttS`'F:;ell(Yangbeliau'riwa;tkandariTuhannyaA;za
wa Jalla, "Setiap perbuatan ada penebusnya, keouali puasa, dan, Aku-
/aA );a7zg menggrzn/.a7ny¢.') Hadits ini dinukil oleh Ahmad darinya. AI
Ismaili juga menukilnya dari jalur Ghundar, dan dinukil juga dari jalur
Ali  bin Abi  AI  Ja'r,  serta dari jalur Abdurrahman bin Mahdi,  dari
Syu'bah,  dengan redaksi,  :3Lj? J=3 :)i},  (Sef..ap perb#a}a#  ado

pe7zebus»ys).   Penjelasannya   telch   dipapal.kan   pada   pembahasan
tentang puasa.

iFeemprf, hadits Abu AI Aliyah, yaitu Rufri' Ar-Rayyahi,  j>

*:3J;#:?}iq3ijlJas&tj±#1fr¢g{il(Darl.Jbn%Abzias,a;n.
Nabi  SAW  sebagatmana  yang  beliou  riwayathan  dari  Tuhannydy.
Hadits ini  dinukil juga dari   jalur Syu'ban dan dari jalur Sa'd, yaitu
Ibnu Abi Arubah, keduanya dari Qatadah, darinya, dan dia kemukakan
dengan   redcksi   Sa'id.   Dalan   ada   judul   biografi   Yunus   pada

pembahasan tentang hadits-hadits para nabi telch dikemukakan hadits
dariHafshbinumardengans¢#adyangdisebutkandisini,{f+l;rj

+i;± qis± 6 ..'J6 ';;:ri Sa ^dr` J± (Dart Nabi SAW, beliou bersabda,
``Tidaklah     layak    bagi    seorang    hamba.')    Sctctth    in    cia,

mengchukakan haditsnya.

Selain itu, hadits serupa ini dinukil juga dalam tafsir surah AI
An'aam  dari  jalur  Abdurrahman  bin  Mahdi,  dari  Syu'bah,  dan  di
dalamnya dinyatakan f&Adz.ts (diceritakan) dari Ibnu Abbas,  +;i tr[j

ii+3rfe&1jipi±;;`pe};!jk.to,ta°i(Darl.j4hoj4j.4jl.ysfr..p„fera
paman Nabi halian SAW menceritakan kepadakhiD. M:alEsndnya, Tbun
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Abbas.  Abu  Daud mengatakan  setelah meriwayatkannya dari  Hafsh
bin  Umar,  dari  Syu'bah,  "Qatadch  tidak  mendengar  dari  Abu  AI
Aliyah  kecuali  tiga    hadits."  Pada bagian  lain  dia berkata,  "Empat
hadits, dan ini salch satunya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini dinukil juga oleh Muslim
dari jalur Muhammad bin Ja'far Ghundar, dari Syu'bch, dari Qatadali
dengan redaksi,  iJ,W°l Li :::9.I. (Aha. me#de#grr ,4bw j4/ j4/I.ysfo).

Demikian juga yang dinukil oleh AI Ismaili dari riwayat Abdunahman
bin Mahdi, dari Syu'bah.  Saya tidak melihat satu pun dari jalur-jalur

yang berasal dari Syu'bah yang mencantumkan redcksi, gl3 £j (drrz.

rwfta##)/a) dan tidak pula redcksi, :++3 ¥ &1 c¢ (da„ .4//aft .4zz¢ 14;a

/a//a).  Demikian juga yang telah dikemukckan di  akhir tafsir surah
An-Nisaa` dari. hadits Ibnu Mas'ud RA dan, dari hadits Abu Hurairah
RA, di dalamnya tidak dicantumkan redaksi, *:3 :i (Darz. rwfta##)/a).

Ibnu   At-Tin   menceritakan   dari   AdLDawudi,   dia   berkata,
"Mayoritas riwayat tidak mencantumkan redaksi, }Ii3 [rJ tf j}IIj£ \1j

(sebagaimana yang  beliau riwayatkan dari  Tuhannya). Iika, redalKsi
ini   telpelihara,   maka   itu   dari   selain   Nabi   SAW."   Ialu   dia
mengemukakan  pembahasan  tentang   itu   sebagaimana  yang  telah
dipaparkan pada pembahasan tentang cerita para nabi.  Nanun yang

jelas itu ada, baik riwayat yang menyebutkan dari Tuhannya atau pun
yang tidak menyebutkannya, ini tidak saperti yang diisyaratkan oleh
perkatacunya tadi.

Kelina,±fu-.,'f+°c#.fiFul'-(i;(SurchAIFath_~toudari
S"rtzfr ,4/ Fat_faL). Dalam riwayat Hajjaj dicantumkan dengan redaksi,

?°|53*(ShaM/Fa®tanpakeragun.
\i£ '*j (Lalu beliau mengulangi). Ma\£sndn::ys, menguL\ang

suara  di  tenggorokan  dan  mengeraskan  perkataan  seeara  berulang
setelah   menyamarkannya.    Dalam   riwayat   Adam   dari    Syu'bch
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dicantumkandenganrdaksi,'i#:;`£#.`j3+de3i#°1€3;ii{3iJ
\±±, ci:i (Sambil membacaham surah AI Fath_ ~tou dari surah AI

Fath_-  dengan  bacaan  yang  halus  dan  mengulangi  bacaannya».
Hadits  ini  telah  dinukil  pada  pembahasan  tentang  keutamaan  AI

Qur`an.

iijti ij ?' (Kemndz.a# Mzfowz.}/¢A membaca). Maksudnya, rmu

Qurrch.

rfegiv'-;9r}$3iiquenceritakanqira`chlbnuMughaffaD.Tri
merupckan perkataan Syu'bch.  Seeara tekstual, Muawiyah membaca
dan mengulanS. Dalam riwayat Muslim bin lbrahin saat membahas
tafsir surah AI Fat± dari Syu'tiah disebufro,  i;<;t£ }Z|` {Sii °oi i:j±, }'

tJ;fi QMu'awiych berkata, "Jika mow aku ceritohan kapade kalian

bclca¢H#);a   #isco)/a   afu   Jahaha#. ')  Kemudian  dicantumkan  pada

pembahasan tentang perang pencklukan Makkah hadits yapg berasal
dari Abu AI Walid, dari Syu'bah dengan redaksi,  Ldl ±rE.?:±+5 °ei 'V}'
'€±3\:1tJS;jS+(Seandatnyaor"g:orangtidakber:kunpuldi

sckitarku,   tentu   aha.  mengulangi   sehagrinana   dia   mengulang{D.
Secara tekstual, dia tidak melantrmkan, dan inilah yang bisa dijadikan

patokan.

Redaksi   yang  pertana  diartikan  bahwa  dia  mencedtakan
bacaan  tanpa  menguinginya  dengan  bukti  perkataannya  di  akhir
hadits, L=F}` 'Olj {jg (Bagr!.ma#a dz.a mengtf/a#gr.#);a.?) hadits ini

dinukil  juga  oleh  AI  Ismaili  dari  jalur  laimya,  dari  Syu'bch,  dia
menyebutkan,  c+: ai ,# ;> *' t#' }ai iz:{£ €±±{ .oi ;i;.i oof '¥}'

*3+-il>&t'iidriJj-i):r[[£j3-6pr(M#'awz.yaAberhaf&,
" Seandainya aku tidck Rlra:watir orang-orang akan berkunpul kepeda

kalian,   tentw   cku   ceritakan   kepada   kalian   dart   Abdullch   bin
Mughaf f lal tentang apa ya:ng dia ceritckan dart Rasulullch SAW. ')
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'-al.ft=l,':=ih  (Maka  aku  berhata  kepada  Mu'awiyahty.

Maksudnya, Ibnu Qulrah, dan yang mengatakan ini adalah Syu'bch.

pl|= Lst..i T T T :`J\.i ?'i...±±}< aL+ :+i++ ( "Bagrzz.ma»a dz.a
mengulangi? "  Dia menjowab,  "Aa aa aa," sebanyak tiga kaliD. Tbun
Baththal  berkata,  "Hadits  ini  menunjukkan  bahwa  gz.7ia `aA  dengan
melantunkan   dan  nada-nada  yang  dirasa  enak   oleh  hati   dengan
keindahan suara boleh dilakukan. Perkataan Muawiyah,  €j*{£ bi ¢}'
'ctrd\ (Seandainya orang-orang tidck akan berkunpuD "errirsryara:Mkan

bchwa bacaan dengan keras dapat mengundang jiwa manusia untuk
memperhatikan  dan  mengundang perhatiannya  sehingga tidck  sabar
untuk   mendengarkan   lantunan   yang  'disertai   dengan   keindahan
hikmah."

Penjelasan  semua  ini  telch  dipaparkan  di  akhir pembahasan
tentarigkeutamaanAIQur`andalambablantunan.

AI   Qurthubi   berkata,   `Mun9kin   kisah   suara   beliau   itu
terdengan   saat   kendaraan   bergoyang   seperti   suara   beliau   yang
meninggi  saat berkendaraan  lantaran  tekanan  suin dan terputusnya
suara karena falctor goyangan kendaraan yang ditungganginya."

Ibnu Baththal berkata, "Alasan masuknya hadits Abdullah bin
Mughaffal ke dalam bab ini, karena Nabi SAW juga meriwayatkan AI

Qur` an dari Tuhannya."

AI   Kamani   berkata,   `Riwayat   dari   Tuhan   lebih   umum
daripada  sekadar  AI  Qur`an  atau  lairmya,  baik  dengan  perantara
maupun   tanpa   perantara,   dan   yang   jarang.  adalah   yang   tanpa

perantara."
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51.HalYangDibolehkandalamMenafsirkanTauratdanKitab-
Kitab Allah dengan Bahasa Arab dan Lainnya

.tee,fo#oO!6ch96ii3jsu;i¥-jj.rf,:LjiL<}i!ir,

Berda§arkan fiman AIlah  "Kafake#Jclfr,  `tJI.fa fa"% me#grfafa" add-makanan  yang  diharankan  sebelum  turan  Taurat),  maka  b.oval?h„

Tourat it;,  I;lu bacalch dia jika harm orang-orang yang benar'."
(Qs. Aali `inraan [3]: 93)

`ei t++ iL; 'edr i;i t+;£i :,G i;l 'Jj'j

`f+¢J`+}1}`+;::ijfc'+'j#^&ijfag#irGS;G;

pear j'! i}'a;€ +q.` ]ii I:> 'j .I;ie i; 9!*;'j }i # +1=: *'        '                                       .'a--yi(a;Z=iJ€f ,,*

7541.    Ibnu    Abbas    berkata,    "Abu    Sufyan    bin    Harb
memberitahckan       kapadaku       bahwa       Hiraklius       memangril

peneljemahnya, kemudian meminta dibawckan surat Nabi SAW lalu'deGougi3cialnydy"outoacar..Bismillaahir:ch~m:an_i_r.r?h=:im,.2:.ri.

Muianviad,  ha;ba  AIlch  dan  Rasul-Nya,  kepada  Hirakltus. "Hal
AIli  Kitab,  maritch  q]expeganal  kapada  suatu kalinat  fl€etetapan)

yangtidckadaperselisihaantaraha:nddankantl'."

0I.jg+; +ago, iri 'Oj :'jj ;1;3 d;i i£*,ail :,J*,--,,

:'+3rfe&iji&i'j*i`jri;c,in}ipb,*;jL;¢fj#.~j

t'i+|i-3&t&i>:t±'j'jc**Ti££'y3fGS.`iri`j'j£!S
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7542.   Dari   Abu   Hurairah,   dia  berkata:   Ahli   kitab   biasa
membaca Taurat  dengan bahasa Ibrani  dan menafsirkannya  dengan
bchasa  Arab  untuk  orang  Islam,  1alu  Rasulullah  SAW  bers.abda,
"Janganlch   kalian   membenar;ken   ahli   kitab   dan   jangan   pula

mend:ustakan mereka, dan katakanlah,  .Kant berinan kepada Allah
dan apa yang diturunkan' ...

i3 # &i j= `#i 't±:i :Jj `1;:i &1 deJ * Lrf:I Lf
:,}'j

•(633-

'O;:=j€ i; :3;;jj, ]a; {i;`3 .i 3j#.I * §f;i3

ti}1is ii3¥t i};-#> :]j .fuj;jin'j caJi3

+'! c€iii jl fj; .iji {j3;i u: :'®*i; :i€ #], i}'ri; ti);i±
L~l g:; I;§  t:1±' a;;i: .'j}'Aj: E;I :]j .3:{> :1;J €±a;;  c\{;; p>;;

r=

zfj .i£; ai56Lf rty'3 +}i I:±fa .o! .l=i; i: :'Jfa; .:1€ rill
.:3qei rfe Lti;: i:jj ti=j {ha

7543.  Dari Ibnu Umar RA,  dia berkata,  f`Seorang lelald dan
seorang pelqupuan dari kalangan Yahudi yang telch berzina dibawa
ke hadapan Rasulullch SAW, 1alu beliau mengatakan kapada orang-
oran!8 Ydrnrfu, .ALpa yang clan kalian lakukan terhadrp keduanyal'
Merelra   menjawab,   `Kami   men8hitamkan   wajch   keduanya   dan
men8hinalran     keduanya'.      Beliau     bersabda,      `Ka/azf      beg7tef,
datangkanlah lhurat lalu bacalch itu jika kalian. orang-orang yang
be#ar'.  Mcka mereka pun datang,  lalu mengatakan kepada seorang
lelalri yang mereka ridhai, `A'war, bacalal'. Dia pun menibaca hingga
saapal ke suatu tzagian darinya, 1alu dia meletakkan tangannya di atas

ayat tersebut. Beriau keniudian bersabda, `[4#ghaf f&dgrnmef'. Dia lalu
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mengangkat tangannya, temyata di situ tampak jelas ayat rajan, 1alu
dia   berkata,   `Wahai   Muhammad,   sesungguhnya   keduanya   harus
dirajam, tapi kami menyembunyikannya di antara kami'. Maka beliau

pun   memerintahkan   terhadap   keduanya,   1alu   keduanya   dirajan.
Setelah   itu   aku  melihat  pria  Yahudi   itu  melindungi   perempuan
tersebut dari (1emparan) bebatuan."

Keterangan Hadits

(Bab  hal  yang  dibolchkan  dalam  menofsirkan  Taurat  dan
fo.fafrfo.fa!Z7  ,4J/aft).  Demikian  redaksi  yang  dicantumkan  oleh  Abu
Dzar,   sedangkan   yang   lairmya   mencantumkan   redaksi,    "dalam
menafeirkan Taurat dan kitabrdtab Allah laimya". Kedun redaksi ini
merupakan bentuk penggabungan yang umum kepada yang khusus,
karena Taurat termasuk Kitab-Kital> Allah.

(Dengr»  bdsa  .4]iab  den  fazny).  Maksundya,  dengan
bchasa lairmya.  Dalan riwayat AI Kasmihani dicanmmkan dengan
redaksi,  "dengan  bahasa  Ibrani  dan  laimya:".  Masing-masing jelas
aralya.   htinya,   yang   dengan   bchasa   Aral,   misalnya,   bolch
ditafeiha dengan bahasa mrani, dan juga schaliknya. I+alu apckah
bolehnya  ini   terikat   dengan   syarat  bari   yang  tidak  mcmahani
balasanya  atan  tidak?  Pendapat  pertama  (tedkal)  adalah  pendapat
mayoritas.

6§?- }=; 3; 6±e6 }I3¥u; lji£6 if :jc il ,JJS,   (Berdasa!rfa»
Firman Allah, "Kat;kanlch, ` [JJka kanu mengatckan add makanan
yang dtharankan sebelun turun Taurat] , maka bowalch Taurat itu,
laha   bacalah   dia  jika   kamu   orang-orang  yang   benar'.")  SeS
penganbilan  dalilnya,  Taurat  itu berbahasa Ibrani,  dan  Allah telali
memerintalikan  untuk  dibaca  oleh  orang  Arab,  sedangkan  mereka
tidck  mengerti  bahasa  mrahin.   Jadi,  intinya  adalch  izin  untuk
mengungkapkamya dengan bahasa Aral.
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Pada bab hi inam Bukhari mengenukakan tiga hndits, yaitu:

Perf¢m¢,L£SJlfa6i{+i+Ji61±1J;id;J}i:u+€Jil'J6J
-,,

'Lix.Fj (Ibrm Abbas berkata, .`ALbu Sufyan bin Harb memberimhakan

kepadaku   bahwa   Hiraidius   memanggil   penerjemahnydy.   Dalaon[+
riwayat AI Kasynthani dicantumkan dengan redaksi, 9tii±.

•frJ E= ai uLe #1 rG?: ¢s *'

j! 4tl33 a, * #
(Kemndian    meminta    dibowiahan    surat    Nabi    SAW    lalu    dia
[penerjemahnya]    membaca..   "Bismillachirrah_maaninah_fin,    da[ri
Muhammad, hamba ALllah dan Rasul-Nya, kapada HiraHius. Hat ALhli
Kitab, marilah  [bexpeganal  kapach sutu kali:mat  [ketetapan]  yang
tidak ado per§elisihan antara kami dan ham:u. ') Tri edalab penggdran
dari  hadits  panjang  yang  telah  dikemukakan  secara  mausAzf/  pada

pembahasan   tentang   pemulaan   wahyu   dan   di   tcmpat   lainnya.
Penjelasannya  telah  dipapalkan  di  awal  kitab  ini  dan  dalam  tafsir
surah  Aali  `haraan.  Segi  penganbilan  dalil  darinya,  Nchi  SAW
mengirim  surat  kapada  Hiraklus  dengan  bahasa  Arab,  sedan8kan
Hiraclus    orang    Romawi.    hi    menfudikasikan   bahwa    dalam
penyampaiannya   isi   surat   be[patokan   kapada   orang   yang   akan
menebemahkannya   ke   bahasa ` orang   yang   ditujunya   agar   bisa
dipahami. Penerienah tersebut adalah af-froz7.rmaaz! itu.

Dalam  kitab  Kha/a  4ra/ 4/  Jbnd,  inam  Bukhari  berdalil
dengan  kisah  Hiraklus  dalan  menyatakan  bahwa  gz+tz`ch  ®acaan)
adalch perbuatan orang yang menbaca, dia pun berkata, `Nati SAW
menuliskan             dalam             suratnya            kapada            Kaisar:
Bismillaahinafuaanina±in." I.alu dibacakan oleh peneq.enah kaisar
kapada  kaisar  dan  para  pembantunya.  Tidck  ada keraguan,  bahwa
bacaan orang-orang kafir adalah pchuatan mereka, sedan8lran mag" `
(yang  dibaca)  adalah  faa/an  Allali,  bukin  makhluk.   Orang  yang
bersumpah  dengan  suara  orangrorang  kafir  dan  seruan  orangLorang
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musyrik berarti dia tidak bersumpah. Beda halnya bila dia bersumpah
dengan AI Qur`an.

jred#¢, hadits Abu Hurairah.

J:=i. ':ri ':l£Sil &:+3. (Muhammad bin Basysyar menceritakan

kepadr   hamz.).   Demikian  Imam  Bulchari  menyebutkannya  dengan
sa#ad ini dalani tafsir surch AI Baqarah, dalan bab janganlah kalian
menanyakan  sesuatu  kapada  ahli  kitab  pada  pembahasan  tentang
berpegang  teguh  dengan  AI  Qut`an  dan  Surmali,  dan  di  sini.  Ini
merupakan  hal  yang jarang  dilakukarmya,  karena  dia  hampir  tidak

pernch  menukil  suatu  hadits  di  dua  tempat  apalagi  lebih  dengan
redaksi  yang  sama,  tapi  biasanya pada redaksi  diungkapkan  secara
rin8kas,  atau  merin8kas,  atau  lengkap,  sedan8kan  pada  samad-nya
dengan cara mengemukalran secara mazfs:Azf/ atau mzf 'al/czg, kemudian

pada  segi  saurd-nya  dikemukakan  dari  periwayat  lain,   sehingga
dengan  demikian haditsnya tidak terulang secara mutlak.  Apa yang
dilakckarmya  di   sini   sangat  jarang  teriadi,   sebab  biasanya  tidck
demikian,   karena   terkadang   redaksinys   ringlras   dan   sa7fad-nya
berbeda.  Sebagian  penjelasan  tentang hadits  ini  telah  dikemukakan
dalam tafsir surah AI Baqaral.

Ibnu Baththal beriata, `Hadits ini dijadikan dalil oleh orang
yang membolehkan membaca AI Qur`an dengan bahasa Persia. Dia
juga berdalil balwa Allah menceritakan perkataan para nabi, saped
Nut dan laimya yang bukan orang Arab, dengan bahasa AI Qur`an,
yaitudenganbahasaAra:b.Selalnitu,diaberdalildenganfimanAllah
dalansunhAIch'aamayat19,a{J;J9:f3,i;q,(Swpryadengrm);H

a:ha memberi  peringatan  kepadanu  dan  kepade  orang®rang yang
somp¢z.  j4J  8ur`a%  /Zeprdrn}ja/).  Sementara peringatan  itu  dengan
bahasa  yang  mereka  fahami.   Jadi,  pembacaannya  dengan  setiap
bahasa mereka schingga itu menjadi peringatan bagi mereka."

Dia berkata, "Orang yang melarangnya (melarang membaca AI

Qur`an dengan selain bahasa AI Qur`an) menjawab, bahwa para nabi
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tidak  berbicara  kecuali  dengan  apa  yang  Allah  ceritakan  tentang
mereka  dalam  AI  Qur`an.  Tapi boleh jadi juga Allah menceritakan

perkataan    mereka    dengan    bahasanya    orang    Arab,    kemudian
menjadikan  kita  beribedah  dengan  membacanya  sesual  dengan  apa

yang diturunkan-Nya. "

Setelah  itu  dia  menukil  perbedaan  pendapat  mengenai  sah
tidaknya  shalat  orang  yang  membaca  dengan  bahasa  Persia,  serta
tentang orang yang membolehkannya bila memang tidck mampu.

Yang  benar  adalah  dijelaskan  secara rinci.  Jika  orang  yang
membaca itu mampu menbaca dengan bahasanya orang Arab, maka
dia tidalc boleh beralih dari  itu,  dan  shalathya tidak  sah.  Jika tidak
mampu,   bila  itu  diluar  shalat  maka  boleh  membacanya  dengan
bahasanya  sendiri,  karena  dia  menpunyal  udzur  dan  dia  memang
memerlukan waktu untuk menghaffl apa yang wajib dilakckarmya dan
apa    yang    harus    ditinggalkannya.    Jika    dalani    shalat,    maka
sesungguhnya  pembuat  syariat  telal  memberikan  pengganti,  yaitu
dzikir,  dan  setiap kalinat dari  dzikir itu tidak  sulit diucapkan oleh
orang    yang    tidak   bisa   berdalasa    Arab,    sehingga    dia   bisa
mengucapkannya   dan   mengulang-ulangnya,   yang   nana   dengan
demikian  telah mencukupinya dari bacaan  yang  diwajibkan  atasnya
dalam shalat, denridan sanbil terus belajar hingga bisa.

Berdasarkan hal ini, maka orang yang baru masuk Islam, atau
hendak masuk Islam, lalu dibacakan AI Qur`an kepadanya, kemudian
dia  tidak  memahami,  maka  boleh  ditedemahkan  ke  dalam  bahasa
Arab untuk mengenalkan hukum-hukumnya. .

Berdalil unfuk masalah ini dengan hadits, +Jng.I :}ai az;:i> 13!

CApabila ahli kitab menceritakan kepada kalian; irk:a s,ecan tens:rfu;A
dengan bahasa mereka, maka kemungkinanya adalah dengan bahasa
Arab, maka tidak menjadi mash untuk berdalil.

Tentang  maksud  dikemukakannya  hadits  ini  pada  bab  ini,
bukan saperti yang dikenukakan oleh Ibnu Baththal, tapi maksudnya
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adalch sebagainana yang dikemukakan oleh AI Baihaqi, "Ini adalah
dalil yang menjelaskan bchwa ahli kitab itu, jika mereka benar dalan
menafsihan kitab  mereka dengan bahasa Arab, maka itu termasuk
yang  dituruhkan  kapada  mereka  dengan  cara  mengungkapkan  apa
yang  diturunkan.  Karena  hafom  Allah  sana,  tidck  berbeda  dengan
ped]edaan  bchasa.  Maka  dengan bahasa  apa  saja  dibaca,  mcka  itu
adalch fa/am Allah."

Kemudian   dia   mengemukckan   riwayat   yang   disandarkan
kapada Mujahid mengenai fiman Allah dalan surah AI An'aam ayat
\9,'a;±®;]i::n,.+':ysh,GSxpayadengannyaahamemberiperingatan

kepndarm   dan   kepada   orang®rang   yang   sampai   AI   QiIT`an

/kyadanya/), dia beckata, `Ma]maya, dan siapa yang memeluk Islam
dari kalangan non Arab dan laimya."

AI Baihaqi bekata, `Kadang non Arab tidak menged bahasa
Arab,  maka  jika  sampai  maknanya  kapadanya  dengan  balasanya
mcka itu adalch pchngatan bachya."

Pembahasan tentang ayat ini telah dyaparkan tiga bah sebelum
ini.

Jrlefz.gr,  hadits  Ibnu  Umar tentang pelaksanaan  sanksi  rajam
terhadap  dun  orang  Ychudi.  Penjelasanya  telal  dipaparkan  pada
pembahasan tentang hudud Qt)kuman).

i;-j!3J>i:`CJJ>±:;jiJ,ljci("erefaAe»z«dz.anme»gataha»

kapada  seoramg  lelaki  yang  mercka  ridhai,   ``A'war,   bacalch.')
Demikian  riwayat  AI  Kasomihani,  dan  ini  dibaca  kasrah  dengan
harckat /alftaft  sebagai  si fat untuk  J+i.  Dalam  riwayat  selairmya

-

dicantiunkan dengan redaksi, i}Ji `[i (J7a!. i4 'war), dengan harakat

dhanmah..

\i±a 'K:A;.'€;i;:i (Lch dia meletakhan tangannya di alas ayat

fersehaf).  Maksudnya,  pada baSan  ayat  rajan.  Dalan  riwayat  Al
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Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, }Lli, maksndnya adalah di

atas bagian tersebut.

31183! :'J6 (Dz.a bersabdr,  "4#gfaf fa#ga#m#. ') Denikian

redaksinya  tanpa  menyebuthan  orang  yang  mengatakan  ini.  Telah
dikemukakan  bahwa  dia  adalah  Abdullah  bin   Salam,   dan  yang
meletakkan tangannya itu adalah Abdullch bin Shuriya.

i:-=@fa`     (Kamz-     menyembzfnyz.ha»7z);a[).     Maksudnya,

menyembunyikan rajam. Dalam riwayat AI Kasymihani dicantumkan
dengan  redcksi,  \[+ififa<  (Kamz.  me7.j;embzfrtyz.fa»nyB).  Maksudnya,

menyembunyikan ayat.

52.SabdaNabiSAW,6Tjjlt}€Eg33{§3*°1fl;?.i!;Zl|igpTj.iit}a°i
•fuj4,"OrangyangmchirmembacaAIQur`anakanbe;sama

para malaikat yang in..lie lagi berbakti." Dam ceHiasilah All Qur`an
dengan suarQhsuara kalian."

&' `o;i lnJ :Jif i3 ,fe 2ii jfa €#i a+ aji c:i;3 g!;i *
.g!;fa;prji®i;,®fiigiv'ed,3;ie:gr,

7544.  Dari Abu Huralrah, bahwia dia mendengar Nabi  SAW
bef rsatoitoda.  ..ALllch  tidak  pe:rrrah  mengizinkan  untwk  sesuafu  seperd
halnya  Dia mengizinkan  seorang  Nabi  bersuara  bogus  dengan  AI

Qur`an seTaya mengeraskannya."
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i; irfe3 tloi i; 1;3 ,±ii i; :i; t,;*i :+ej
_                 ,                                                                                        ,

ch¥i irf q' ]i5' ;+ idr£G ,i.:+ if `a" # i; a" i=;:3
-,,

uLe :==±±=>C ::=i'j t,t~:*°i :r :i:j5\£ €:~ii :;r3
tJ G }i3 #`3 {€:i; &i ¢Of3 i;3+r d# *f •^Jji-~, Lil of ,3

:. :;i `ut+ qrij` a; a,;9l£J`3 cji£ I;.3 t±;gte g3 Jj¥£ &1 .Jf #i
®

ri¥Ol &1 ]}9fJ {jif Z€L; Sd &i #; °ui

.Qfr,.L.~tyi#.itifei#
7545. Dari Ibnu Syihab, `Urwch bin Az-Zubair, Sa'id bin AI

Musayyab,   Alqamah  bin  Waqqash  dan  Ubaidullah  bin  Abdillah
mengabarkan kapadaku tentang hadits  Aisyah,  ketika para pencetus
berita  bohong  mengatakan  apa  yang  mereka  katakan,  dan  masing-
masing   menceritakan   kapadaku   sebagian   dari   haditsnya.   Aisyah
berkata,  `Lalu aku berbaring di tempat tidurfu, dan saat itu aku tahu
bahwa  sesungguhnya  aku bebas  dan bahwa Allah  membebaskanku.
Akan tetapi, demi Allah, aku tidak mengira bahwa Allah menurunkan
wahyu yang dibaca tentang kebebasanku.  Sungguh perkaraku dalam
diriku  adalah  lebih  hina  daripada Allah  membicackan  mengenaiku
dengan perkara yang dibaca.  Allah j4zzcz  w& /a//a menurunkan ayat,
" Sesunggu,hnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah

cJarz. go/ongtz# ha7#w/.wgr ''. Sebanyak sepuluh ayat' ."

a" jJp ¢;=1, :==,:,,  ::jj ;,:i, :==,:.,  :J\: :,Ji ¢`=+L`

:;>f iiif :==pi  iL:  ctp:,gg3Ji3 c;;!i3>  :£try®i  g;
EI

4ife~

.ap :;i3 )i u~~fe

7546.  Dari Adi bin Tsabit, menurutlcu dia berkata:  Aku Aku
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mendengar AI Bara`  berkata, "Aku mendengar Nabi  SAW di dalam
shalat  Isya`  membaca,  `De"I.  ¢wclfe/  rz.#  da#  @w44/  ZcH.fw#'.  Maka
aku tidak pemah mendengar scorang pun yang lebih bagus suara dan
bacaannya dari beliau."

+^,3 ,Ji= i„ i:a 5#, ,e\r :,Jj 1*;i :„ ,`j±J rl= ;,,, ;;,
#3 'OTir., ,Ji ,Oj-==jo, a+ ,;,f .i;--j= 8=, ,06-i .i*= i:J,£-,_,,

giv #s '¥3> :f3 ,4S &i jfa #,ir3 ¥ &, ,Jri; `* ;C=
t2

•(q!tjfo€'y3

7547.  Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW
masih  tidak  terang-terangan  di ` Makkah,  beliau  biasa  mengeraskan
suaranya.  Apabila kaum  mus)rikin mendengar,  mereka mencela AI
Qur`an dan yang membawanya. Mcka Allah i4zza wa /a//a! berfiman
kapeda  Nabi-Nya  SAW,  `D8n ja»gan  Afzmel  mengerasha»  s%araz»zf
dalan shalatmu dan janganldh pala merendahhar.nya '."

`-4---=f = i- qj *: *J, ¥ Lrf, a,
_,,,,,,

S-£ '4iJi d€! :@' Jj i£ &i dej g7rfu.i

®,,,EEi

gil..i 3st=a..LJ, 'i=~9;8 £J;;'3U: Jf ±Jff a; 'l==i~

dy3 +9j 'y3 i_ ,0;jijo, ,.ys c* a€; y `£,ill arj±

jb a, J}J ie a±+ :±+ *i Jj .,a;g., ii; ij' 1¢
•+3

7548.  Dari  Abdurrahman bin  Abdillal bin Abdinahman bin
Abi  Sha'sha'ah,  dari  ayahn`ya,  bahwa  dia  mengabarkan  kepadanya,
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bahwa Abu Sa'id AI Khudri RA berkata kapadanya, "Sesungguhnya
aku  melihatmu  menyukai  kambing  dan  padang  sahara.  Maka jika
engkau  sedang  bersana  kanbingmu  atau  di  padang  sahara,  lalu
engkau menyerukan shalat, maka keraskanlah suara seruanmu, karena
sesungguhnya  tidaklah   manusia,  jin   dan   sesuatu   apa  pun  yang
mendengar  sepanjang  suara  muadzdzin  kecuali  dia  akan  bersaksi
untuknya pada Hari Kiamat kelak."

Abu   Sa'id   berkata,   ."Aku   mendengarnya   dari   Rasulullch
SAW."

g! ill;i 'oToji.I fji; i3 # &i jfo £#i 'ofr :od'j 'afa;G g
•ir;i ui3 tfJ=

7549. Dari Aisych, dia berkata, `Nabi SAW pemah membaca
AI Qur`an sementara kapalanya di pan8kuanku, dan aku sedang hard."

iferan!an Hadits

(Bab  sabda  Nabi  Siow,  "Orang yang mahir.'r) Kate mahir
artinya  adalah  yang  pandai.  Maksudnya  di  sini  adalah  bacaannya
indah dan hafalannya bagus.

-i;J|\ `(S3\ -i:j± '& (Ahan bersama para malaikat yang mulia

hagr.   berba!fa!.).   Denrikian   riwayat   Abu   Dzar,   kecuali   dari   AI
Kasynrihani, dia menyebutlcan dengan redaksi, jJilJl i--;, demikian

juga   riwayst   mayoritas   periwayat.   Yang   dimaksud   dengan   kata
sqr&7i¢A  adalah para malaikat penulis.  Kata ini  adalah bentuk janakak
dari  kata sco¢r,  yang  semalma  dengan  kata  faczafz.a.  Mereka  adalch

yang  menukil  dari  Lauh  Mahfuzh,  karena  itulah  disifati  dengan  a/
fa.rczam, yang artinya yang dinuliakan di sisi Allah. Sedan9lran kata a/
hararaA artinya para malaikat yang taat lard suci dari dosa.
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Asal   hadits   ini   telah   dikrmukakan   secara  masie¢d  pada

pembahasan tentang tafsir, tapi dengan redaksi,  3i3 6Tj°j.I liz tf gr.I :+£i

33JJ.I |lJ?.I i;ilJI a @' i3G- (Permmprm¢a# ortz7fg yng me7„b&£p 4/

Qur`an dan de mengahafalnya adalah bersama para malatkat yang
mzt/I.cz /zzgz. berdatrz.). Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksinya
dari jalur Zurarah bin Abi Aufa,  dari  Sa'd -bin Hisyam dari Aisyah
secara ma!r/" ',  §3:I--i)®I i`JS.' 3;ful €± PT:±jt fau°I  (ora#g );¢»g pcz»drz.

membaca  AI  Qur`an akan  bersqma para malaikat yang mulia lagi
berbahi).

AI  Qurthubi  berkata,  "Kata  a/  "aczfr!.r  artinya  yang  pandai.
Makna  asalnya  ndalah  yang  pandai  berenang.  Demikian  pendapat

yang dikatakan oleh AI Harawi.  Yang dimaksud dengan kepandaian
pada AI Qur`an adalah bagusnya hafalan den bagusnya bacaan tanpa
terbata-bata  karena  Allah  memudahkan  terhadapnya  sebagaimana
memudahkannya  terhadap  para  malalkat,  sehingga  dia  seperti  para
malaikat dalam hal hafalan dan derajat."

•;ZP;:}:f±_'dr°:fi^ lj3:) (Hiasilah AI  Qur`an dengan suara-suara

ha/z.cz«).  Hadits  ini  temasuk  hadits-hadits  yang  dikemukakan  oleh
inam Bulchari secara m# 'cI//czg dan tidak diriwayatkan secara m¢c{sAw/
di barian lain dalam kitab 4sA-SAflAz.A. Hadits ini dia nukil juga dalam
kitab Kfea!/g 4/'cz/ 4/ Jbad dari riwayat Abdunahman bin Ausajch dari
AI  Bara`  dengan  redaksi  ini.  Ahmad,  Abu  Daud,  An-Nasa`i,  Ibnu
Majah,    Ad-Darimi,    serta   Ibnu   Khuzaimah   dan   Ibnu   Hibban
menukilnya dalam kitab SAchz.A, dari jalur ini.

Mengenai  masalah  ini  ada juga  riwayat  deri  Abu  Huralrah

yang dinukil oleh Ibnu Hibban dalam kitab [4sA-S%aAz.A. Diriwayatkan
juga  dari  Ibnu  Abbas  oleh  Ad-Daraquthni  dalan  kitab  j4/  4'czd
dengan s¢#ad yang Aasa». Dari Abdurrahman bin Auf oleh AI Bazzar
dengan sa«ad yang  dfea 'z/,  dan  dari  Ibnu. Mas'ud,  Redaksi pertama
kami dapatlcan juga dari Fawaid Utsman bin As-Sammak.
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Ibnu Baththal berkata, `Yang dinaksud dengan sabda beliau,

*zl}=pfb brji°I lj¥*± (Hz.asz.hah 4/ gwr `a» de»gr» "ar¢ ha/z.a») adalah
madd,   f¢rfz./,  kapandaian  pada  AI  Qur`an,  keindahan  bacaan  dan
bagusnya  hafalan.   Jadi,   tidak  berantakan  dan  tidak  terbata-bata,
bacaannya   lapcar   karena ` dimudahkan   Allah   sebagaimapa   Allah
memudahkannya  .bati   para   malaikat   yang   mulia   lagi   berbakti.
Mun8kin    dengan    hadits-hadits    bab\   ini    haam    Bukhari    ingin
menjelaskan bahwa  orang' yang pandri  membaca AI  Qur`an  adalah
orang   yang   hafal   AI   Qur`an   dengan   suara   yang   bagus   dan
menyarin8lrmnya dengan  suara yang mendu  sehingga pendengamya
bisa menikmati."

Yang dimaksud oleh Imam Bulchari ?dalah menetapkan bchwa
fz./owaA   ®acaan)  adalah  perbuatan  hamba,  sehingga  bisa  disertal
dengan keindahan,  kebagusan dan kemerduan.  Kadang juga tdisertai
dengan  kebalikan  dari  semua  ini,  dan  ini  semuanya  menunjukkan
maksud tersebut.

hi  telah  diisyaratkan  oleh  mriu  AI  Manayyar,  dia  berkata,
`Teusyarah    mengira    bahwa    maksud    in`am    Bulthari     adalali;

membolehkan  membaca  A:I   Qur`ah   dengan  mengindahkan  suara.
Padalial    sebinamya    bukan    begitu,    tetapi    maksudnya    adalah
menSsyaratkan penyifatan fz7ai4;aA ®acaan) dengan si fat bagus  atau
indch, rendah, tinggi, dan disertai dengan berbagai kondisi` manusia,
sapertiyangdikatakanolehAisyah,:;=Z\.J\.Ji3tf,+_rj'®T;i°lfi5

uBeliou  membaca  AI  Qiir`an  di  pang.kuanha  sermentora  alou  sedang
Aaz.®.  Jadi,  semua ini  menunjukkan bahwa fz./awaA  ®acaan) , adalah

perbuatan orang yang membaca, den itu disifati dengan apa yang bisa
mensifati pefouatan dan berkaitan dengan kondisi waktu dan tempat."

Hal  ini  dikuatkan  oleh  apa  yang  dikemukakan  oleh  Imam
B.ulchari dalam kitab Ktia/g ,4ra/ 4/ Jbad setelali menukil hadits,  lji?I?3

*3lj:pt,arJfr.I(Zzz.as#aA4/g«r`a»dengr»s"araha/z.a»)darihaditsAl
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Bara`,  dan  secara  m#'a!//ag,   dari  hadits  Abu  Hurairah.  Dia  juga
menyebutkan  hadits  Abu  Musa,   bahwa  Nabi   SAW   mengatakan
kepadanya,S3lsJTj*I+;:rEEE?C:+jirfu'ul;lie:(WaAoz..4haMusa,

sungguh engkou telah dianugerahi seruling kehaarga Doud). Sehin
itu, Dia menukil dari hadits AI Bara` dengan redaksi,  iii a; ei a+
'>')*> JT p\':;:I .c l'if e .Og ..'Jif e (Beliau mendengar Abu Musa membaca

[AI Q]l:r`an] , laha beliou bersabda, "Seolah-olch wi dart surra-suara
kelapTgaDand.')

inam Bu]thari berkata, `Tidak diragukan lagi tentang seruling
dan  seruan  keluarga Daud,  bahwa  itu  adalah  malchluk berdasarkan
fimanAllahdalamsunhAIAn'aarnayat101,:;P:}r6i£3(DanDg.a

telah menciptakan segala sesuatuo."

Kemudian dia menyebutkan hadits Aisyal,  a+ Prji}.I fau°l
-{S..ul (Orang yang pandai [membaca] AI Q]IT`an akan bersama para

rna/az.hal yzzng mndz.a). Hadits Anas, bahwa dia pemah ditanya tentang
bacaan Nabi SAW, mcka dia pun menjawch, `Belian memanjang]rm
dengan  seksama."  Hadits  Quthbah bin  Malilb  balwa kedha  shalat
Subuh Nabi SAW mcmbaca surah Qaaf ayat 10,  aj£ ¢' P`ie: :I;+313
•LSi (Dan pohon kuTma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang

y¢»g de"Asefn-szAsrm), beliau memanjan8]rm suarmya."

Kemudian dia berkata, `Nabi SAW menjelastrm, bahwa suara-
suara    para    makhluk    dan    bacaan   .mercka    bcrmacani-macam,
sebaSarmya  lebih  bagus  drri  sebarian  laimya,  1ebih  indali,  lebih
tartil, lebih mahir, lebth papjang dan sebagainya."

Pada  bah  ini  iran  Bulthari  mengemulrakan  enam  hadits,
yaitu:

Punma,[}\iul!i'*l,{lbnuAbiHaeim).Mrfudnya,AIul
Aziz bin Salamah bin rmar.
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L.j±:(yazz.d).DiaadalchgurunyalbnuAIHad.

isl|i!*'J;;;(M%frammad61.#JZ7rafr!.in).DiaadalahAt-Taimi.

HalinitelchdiisyaratkanpadababfirmanAllch,°ji*#`j}i3

*\ii&\,.`Danrahasiakanlchperkataanmuatoulahirkanlah."uQs.AI
Mulk[67]:13)padapembahasantentangtauhid.

JKedwa,   hadits   Aisyah   RA   mengenal   berita   dusta.   Dia
menyebutkan baSan dari hadits itu,  dari riwayat Yahya bin Bukair,
dari  Al-Laits,  dari Yunus, yaitu mnu Yazid,  drri  Ibnu  Syihab,  dari

para gurmyfty di dalamnya disebutkan, il'j :rfi3 (4fa# fefap!.,  deml.
i4JJafr). Sementara dalan riwayat AI Kasymihani dicantumkan,  #'3

p|¥Okij;G}.?.'.®!,:^&`'j}ffi.ji£G'jd;ife'jj¥£&i6fitit±e}i3

¢Z';;Siti'fa\(;+i.~3;;a(Akantetapi,demiAllahakutidakmengira
bahwa AIlch menurunkan wakyu yang dibaca mengenai perkar.aha.
LaluAIlchmenurmkan,"Sesungguhayaorang-orangyangTerbow?-;;rita bohong itu adalah dart golongan ha"u juga." _Sep:hip Tyat?.

Demikian dia mengemukakamya secara ringkas peda barian ini saja.
Hadits ini telah dikenukckan secara panjang lebar dalan tafsir surch
iin-Nun   beserta  penjelasarmya.   Bagian   ini   dari   hadits   ini   telah
dikemukakanjugadalanbabfimanAllah,}liif`j:Lil.Oi6j'J+.i;
•.Mereha  hendak merobah janji Allah."  (Qs.  AI Fa;th_ |48.I..  15)  darn

j alur lainnya, dari Yunus.
Selain  itu,  dia menyebutkannya  dalan kitab  Kfoa/a 4/'a/ j4/

Jziad   dari   jalur-jalur   laimya,   dari   Ibnu   Syihab,   kemudian   dia
mengatckan,  "Aisych  RA  menerangkan  bahwa  peringatan  itu  dari
Allah,    dan    bahwa    manusia    membacanya."     Selanjutnya    dia
menyebutkansejumlchayatyangmenyebutkankatafl.Jawafr@acaan).
Laludiaberkata,"Allah`meneran8kanbahwaft.Jawafo@acaan)itudari
NabiSAWdanparasahabatnya,sedan8kanwahyuitudariAIlah."
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IKed.gr, hadits AI Bara`, (?;--L¥g3113 ciB13) : £try.I ¢ ii£ (Daham

shalat Isya` membaca, "Demj [bueh] Th dan n]unh] Zaitun. ") Ddran
riwayat AI Kasymihani dicantumkan,  3i C~Jip fjti l1>i tJt* di .ct3k
'L± '-;g(}, (Surah At-Titm. Maka aku tidak pernch mendengar seo;an±

pun  yang  lebih  bcrgus   suara  atou  bacaannya  daripada  beliouD.
Penjelasannya   telch   dipaparkan  pada  pembahasan  tentang   shalat.
Maksudnya  di  sini  adalah  penjelasan  tentang  perbedaan  suara  saat
membaca dari segi nada.

iKCGmp¢f,  hadits  Ibnu  Abbas  tentang  tururmya  fiman  Allah
dalam surah AI Israa` ayat Ilo, froj^:a+ :rri±j 'Y3 (Da#ja"gr# ham#

me7!ge7usha» s«czra!z%" do/am sfaa/az7»ef). hi telah dikemukakan dalam
tafsir surch Sefb&aazz  (AI Israa`),  dan telah dikemukakan juga dalam
bab fiman Allah, ;+ lji+i 3i i±l;i rjLiJ "D¢n rafrasz.¢fa%/aft

perfeaz¢a#mct czfaw /afez.rfa]iJah." (AI Mulk [67] :  13) Yang dimaksud di
sini adalah penjelasan tentang perbedaan suara yang keras dan rendah

(tidak nyaring).

jred.m¢, hadits Abu sa'id,  +'! ¢3 ir ?;3:j°i p3S ¢a; €i:+i i
'L|^:++i.q\.,'..;±'Y)(Tidehahmanusia,jindansesuatuapapunyang

mendengar  sepan:jang  suara  muadzdzin  keoua,It  dia  a:ken  bersdsi
w#fcjharya).  Penj ctasanlrya telin dipaparkan pada pembaliasan tentang
adzan.  Yang  dinaksud  di  sini  adalal penjelasan tentang pefoedaan
suan tinggi dan rndah.

AI Kamani berkata, "Segi kesesualannya, bahwa meniggikan
suara bacaan AI Qur`an lebih pantas dan layak untuk dipersaksikan
bagi pembacanya."

jFeenaffl, hadits Aisyah, :j2£`+ ui3 tfj+i a ili3J 6Tj..I ii{

(Bel±ael mendaca AI Qprr`an semerttara kepelanya di pangivmku, dan
afu sdrg Adz.®. Per}ielasannya telah dipapackan pada pembahasan
tentang   haid.   Maksuchya   juga   telch   dikemukakan   tadi   ketika
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membahas   tentang   perkataan   Ibnu   AI   Manayyar  beserta   alasan
kesesuaian penyebutannya dalam bab ini.

S3.FhagmA]Lth,'*':±6rffro``Makabacalchapayangmudah

@agiv«J d¢». j4J g«r`¢». " (Qs. AI Muzzammil [73] : 20)

Ojiroi :;i ii; ±<; i; itry 'i±pi :|i; r\±±jai #: * *
fi; ; i;S ±T;i#, :±ifj c#3 ,fe &i i; &i I;i; ;ci g2
`,,

i,=<3 `+i fe i, j* &, ]*J try:i; P' ;Jg ,ljJJi i;
•4f:rji * ::i:; .9j:,i, i:i; + cg- J-:# .3Sl:i, a; :;?Li

+i> &i j= &i ]*; fefji :'jj 9ii€ c±i&+ *®i :3fli 9*

j£:;jfSji±fe;9j.~c,ijG,±jffefjic'-:i;::i:;.i3
:i;i i:rjf lir 'l±fl d€! ::i:; ci3 9S &1 jfa ,&1 *J
:;,#0,ff.itryu:ij,{dy;i:'jti;.try:ifp',j3itj£,Ojiroi

L: .Od'j,9{ ar,'is~ :+i ,4fa &i j± &i ]*; 'jri; tifpL ji.,

tt+fjf g5.I t,if .# I: iji :i3 ife &i jfa }i 'j*; `jj
G ,3;jj .+}i 3¥ i; 'Jj,,i '.J'JJgiar,'Ji:'Jri;

®           ,,i,      ,,

• 4i£ ,-~

7550. Dari Umar bin Khaththab, dia berkata, "Aku mendengar
Hisyani  bin  Halin  membaca  surah  AI  Furqaan  ketika  Rasulullah
SAW   masih   hidup,   1alu   aku   mendengarkan   bacaannya   dengan
seksama. Temyata dia membacanya dengan banyak hunrf yang tidak

pemah dibacakan oleh Rasulullch SAW kepedaku, maka aku hampir
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saja  mendebatnya  di  dalam  shalat.  Tapi  aku  bersabar  hingga  dia
salam,  kemudian  aku  menarik  sorbannya,  lalu  rfu  berkata,  `Siapa

yang   membacakan   kepadamu   surah   yang   aku   dengar   engkau
membacckannya?'     Dia     menjawab,      `Rasulullch     SAW     yang
membacckannya  kapadaku'.  Aku  berkata,  `Engkau  bohong.  Beliau
membacckannya kapadaku tidak saperti yang engkau baca'. Maka cku

pun berangkat .sanbil menunturmya kapad,a Rasulullch SAW, lalu rfu
berkata,  `Sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surah AI
Furqaan  dengan  huruf-hunrf  yang  belum  pemah  engkau  bacakan
kapadaku'.  Beliau  bersabda,   `Z,epasha#/aft  dz.a.  BacahaH/aft  w¢4czz.
Zzz.ry¢m'.  Hisyam  kemudian membaca dengan bacaan yang tadi  aku
dengar  darinya,   lalu  Rasulullah   SAW  bersabda,   `Demz.fa-a#/aft   z.a[
dz.f#"#ha#'.   Kemudian   Rasulullah   SAW   bersabda,   `Bclcaha%/aA,
wafeaz.  Umar'. Maka aku pun membaca (dengan bacaan) yang beliau
bacakan  kapadaku,  lalu  beliau  bersabda,  `Begr.fwJafl  i.ar  dz.fu"#fa#.
Sesungguhaya  Ail  Qiir`an  ini  ditannkan  dengan dyuh  haruif:  maka
bacalch apa yang rmdch foagimu) darinya' ."

Kcterangan Hadits

(Bab fi:rman AIlah, ``Ma:ka bacalch apa yang mndch P]agimu]
drrz.  j4/  ®4r`dri. ')  Demildan  redaksi  yang  dicantunkan  olch  AI
Kasymihari, sedangkan yang lainnya mencantumkan redaksi, ?Tjjl 6?

(drr!. 4/ 8#r`an). Kechia redaksi ini terdapat dalam sul (dan ayat)
yang sama. Yang dimaksud dengan gz.7ia `ch ini adalah shalat, karena
membaca AI Qur` an merxpakan salah satu rukun shalat.

Pada  bal]  ini  inam  Bulchari  mengemukakan  hadits  Umar
mengenai kisahnya bersana Hisyan bin Hakim tentang bacaan sul
AI Furqaan.  Papjelasannya  telah  dipaparkan  secara  ganblang  pada

penibahasan tentang keutamaan AI Qur` an.

a} :,:..f a i];j6 .,.}i }£;:. j> ]ji 6rj@.I iif a! (shaggivnya
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AI Qpr`an ini ditw"mkan dengan dyuh h:Iouif maha bacalch apa yang
mwdrfa Pagr.m#/ drrl."}ia). Kata ganti ini (i+) kembali kapada AI

Qur`an, Yang dinaksud `jrang mudah darinya" dalan hadits ini bukan
yang dimaksud dalam ayatnya, karena yang dimaksud dengan `tyang
mudch"  dalan  ayat  terkait  dengan  sedikit  dan  banyak.  Sedangkan

yang dinaksud dalam hadits ini terkait' dengan apa yang dihafal oleh
orang yang menibaca dari AI  Qur`an.  Jadi, yang pertama mengenai.
kuantitas, sedan8]ran yang kedua mengenai cara.

Kesesuaian    judul    ini    dan    haditsnya    dengan    bab-bab
sebelumnya adalah dari  segi pchedaan cara dan dari segi bolehnya
menisbatkan bacaan kapada orang yang membaca AI Qur`an.

54. Finan AIlah, jT# b! Jd Ji», aTjjl u`if ri'3 ``Z)an
sesunggwhnya telah Kami in..dahkan AI Qur`an untuk |Ialqiaran,

maha edakah ore.g yang mengambu peddyaran."
(Q& AI Q3unr [54]: 17)

:;=+;'ji+;J.@'#a,;==:if:i3ife&ijfafji'Jj3
.#fa

.€j:{a ij€;i3 ieeji :ch\=+ 'orji).I i~j|; :+I?a,; 'J6j

ji :]j ttri; ir ]S jin, 6Tjjoi u¢if rfu'3> :'ei;]®i fa 'ji;i
•3S'D¢*+,riir

Dan "albL SAV besalDda. ``Masing-masing telch diminhhan
sesueli dengan yang hareranya ia diciptaham. .. dial yang men:rfuckan,
kata mwyassar artinya yang dipersiapkan atau yang disediakan.

Mujchid   berkata,   `Redaksi,   `Kami   mudahkan   AI   Qur`an
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dengan lisanmu' , artinya kani mudahkan pembacaannya baginu. "

Mathar  AI  Wariq  berkata,  "(Tentan  firman  Allah),   `Da#
sesunggu,hnya  telah  Kand  mudahkan  AI  Qprr`an  untuk  pelc[jaran,
maka  adakah  orang  yang  mengambil  peldyaran' ,  cia berfinan.
`Apakah ada penuntut ilmu sehingga dia ditolong'?"

tb,,,,,a,

.Ls~ :ju 9uletli I::;; fe c&i I;i; I: :{J; :Ji3' 'Oi:* if
.i),#u,#

7551.    Dari   inran,   dia   berkata,    "Aku   berkata,    `Wchal
Rasulullch,  lalu  untuk  apa  orang-orang  berbuat?'  Beliau  bersabda,
`Masing-masing    telch    dindahkan    sesual    de:ngan    apa    dia

dictptakan' ."

grj 'JLr iji :f3 # i, j*¢ty! +i ir * a :]i= ub;fyi g3t
-,

a            ,,,,,         J            _      ,    ,               1,

:Lj51;I::I :Jj g:}<£r Si :l}'j .3=j.I * Jf jal * :i:i; 'lTi;~
•i-fyi (rig,3 j±i Ji €`6) .#

7552.  Dari  Ali  RA,  dari  Nabi  SAW,  bahwa  saat  itu beliau
sedang  men8hadiri  jenazah,   kemudian  beuau  mengambil   sebuah
ranting, lalu mengetuk-ngetuk di tanch, lalu bersabda, "ridck seo7t7zzg

pun dari kalian keoudi telch dituliskan te:Inpat duluknya di neraha
a!f¢cJ  dz.  s#rgr."  Para  sahabat  bectanya,  `Mengapa kita tidak pasrch
sa;±atn  Bdian  be:rsalbde,  "Berbuatlah,   karena  masing-masing  telah
dini!drhkan.  `Adapun  orang  yang  memberikan  (hartanya  di jalan
Allah)danbertak;a'."
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Keterangan Hadits

(Bab firman Allah, "Dan sesungguhnya telah Kant mudchkan
AI  Qprr`an  untuk  pelof aran,  maka  adahah  orang  yang  mengambil

pe/a/I/.a7.an. ')  Ada  yarLg  mengatakan  bahwa  yang  dinaksud  dengan
dzz.fr  ini  adalch  dzi]rir  den  mengarnbil  pelataran.  Ada  juga  yang
mengatakan menghafal schagainana pendapat Muj ahid.

u' gr a, ;:ji if :*j ife &i jfe #i J63 (Dan jvabl. fflw
bersabda,  "Masing-masing talch dinudakkan sesual dengan` apa dia
dz.czZ7f&ha#. ')  Ini  disebutkan juga  secara  nzazisAff/ pada  balb  ini  dari
hadits Ali.

E+...:i> 6\..Jij£ :C:A;I:+i '®Tji°I C.;+ :'A9`a: J63  (M«/.afaid  berhato,
"Redaksi,  `Kami mudchkan AI Qur`an dengan lisanmu' artinya Kami

"#dr%cz# perfucca##)Acz drg[.m!i. ') Dalan riwayat selain Abu Dzar
dicantumkan  dengan  redaksi,  C:lJi> iJ;13 \-|1Ja  (Kamz.  m!fdrAk¢»

pembacaEaim7z}Aa!  hagz.mee).  AI Firyabi meriwa                ya secara mae¢sAnd
dari  Warqa`,  dari  Ibnu  Abi  Nedih,  dari  Mujahid  mengenai  fiman
Allah dalani surah AI Qamar ayat 17, j'ul, 6T:r-jjl C®+J+ :I:l'3 (Dan

sesungirhnya telah Kami mndchkan AI Qii:r`an untuk pelof aranD, di
berkata, `"aksudnya, Kani memudahkannya."

Ibnu   Baththal   bekata,   `Memudahkan   AI   Qur`an   adalah
memudahkannya menunt lisan pembaca sehingga dia dapat langsung
membacanya.  Bahkan bisa jadi  a[arena mudahnya)  dalam membaca
lisannya   melewati   suatu   hunrf  schingga  melompat  kapada  )fang
setelahnya  dan  membuang  suatu  kalimat  karena  terlalu  semangat
untuk membaca yang setelahnya."

ir ir :'j6 {tf# * ]S jfu, 6Tjo¢O, b4ji~ rfu'3, :6,;SO, ¢ `j63
+±±'®\;a;gpe(riatharAlwiaraqberkata,"`Dansesungguhnya
telah Kand mudahkan AI Qiir`an untuk pelof aran, maka adakah orang

yang me:nganbil pelofaran."  Dia berfi:rman,  ``Apakch ada penuntut

FATHUL``BAARI - .gki}5



ilmu sehingga  dia  ditolong? I) Rivayat mu'allaq ini tendapat da,lorn
riwayat Abu Dzar dari AI Kasynrihani saj.a, dan terdapat pula dalam
riwayat AI Jujani dari AI Farabri. AI Firyabi meriwayatkannya secara
mczasAct/ dari Dhamrah bin Zan'ah, dari Abdullah bin Syaudzab, dari
Mathar. Abu Bakar bin Abi Ashin juga menukilnya pada pembahasan
tentang ilmu dari j alur Dhamrah.

Kemudian  imam  Bulchari  mengemukakan  hadits  Imran  bin
Hushaln, aJ' C#;i a, ;1± if :J6' g6;bL@°i :);;;i Q .&i J*3 b: :'1±; (;4fu

beckata,  "Wahai Rasulullah, lalu untuk apa orang-orang beranilal? "
Bedou bersabda,  "Masing~masing telch dimudakkan sexual  dengan

apc!  dz.a  dfczpfczfa¢7!. ')  Ihi  adalah  rin8kasan  dari  hadits  yang  telah
dikrmukakan pada pembahasan tentang takdir dari haran, dia berkata:

:+=i£ ++i :]6 . *¢ :j6 9jai jii de 9gj.t iri i}*# {ai Jji; ts' :j£3 'j6
q.'O i+wi+ (Seorang leldi berkata,  "Wahal Rasulullch, apakah sudah

diketahai ahli swnga dart ahi ne:rcka? " Beliou menjc[wab, ``Ya." Dia
berkata lagi, " Lalu unfuk apa orang-orang beranal? I) Peniichsarirryal
telah dipaparkan di sam.

Selanjutnya hoam Bulhai mengemukckan hadits Ali RA, di
dalamnyadisebutkan,3rfuel:I..?3fjdliri±i:;`1±;3!}>iir}Zbe

(Tidak  seorang  pun  dart  kalin  keceeali  telah  dituliskan  tempat
drdzffury«   dz.   »erdefz   aft"   dzr   sz"grz).   Penjelasarmya  juga   telah
dipaparkan  di  sana,  dan  telah  disebutkan juga baliwa  dalam  hadits
hiram yang sebelurmya juga terdapat redaksi, ;Lji JJ (Mafl.ng-
musing telah dinudaltharib.

Syailch Abu Muhammad bin Abi  Jamrah ketika menjelaskan
hadits Abu. Sa'id yang disebuthan pada bab perkataan AIlah bersama
ahli surga berfeata Thi menunjukkan seruan Allah kapada ah]i surga
dengan indikasi adanya jawaban mereka, C:A;::Lil-1J El;j (Kaz»z. pen«Az.

panggilan-Mu, dan Kani memuliahan-Mu), kelfundiari jalNIabiban dari-
Nya,  +:~J :+I---I£  (4znehaA  ha/z.a#  reha),  kcmudian  mereka  balas
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menjawch, uL:P}` i ®' tiJ (A4:e#gap¢ pw/a ha"z. fz.daft re/a). Lalu Allah

berfirman,:+:aiiaz±>i'Yi(MawhaAha/rd#i4haberz.)Jong/ebz.Awfa!ma).

Merekaberkatfty:)=aLi;;Pgi3Grju:(WraftaJrwfoa#ha]#z.,mema!#gnyd

apa )/¢Hg /ebz-& #}ama). AIlah berfiman, a,`3J? iz;L£ :++i (Aha

¢¢JaJha#  kerz.dfta#-Kw  afus  haJz.a#).  Semua  ini menunjukkan  bahwa
Allah berbicara kapada  mereka,  sedan8kan  ha/¢m  Allah  itu  gcrdz.I.in
dimudahkan dengan bahasanya orang Arab.

Adapun men9kaji  tentang bagaimananya,  maka hal  itu ti¢ak
dibolehkan,  dan kami tidak mengatakan few/w/ ®roses  merasuk  atau
menyatu) ke dalan yang m#Wats, yaitu huruf-huruf, dan tidak juga
bahwa itu menunjukkan kapada-Nya dan tidak pula bchwa itu tidak
ada. Bahkan kita harus mengimani bahwa itu diturunkan dengan haq
dan dibuat mudeh dengan bahasa Arab lagi benar."

AI    Khaththabi    berkata,    "Mereka    menginginkan    untuk
menj adikan hal tersebut sebagai alasan untuk meninggalkan anal, 1alu
beliau memberitahukan m6reka bahwa di sini ada dua perkara dimana
salah  satunya mcmbatalkan yang  lain,  yaitu:  batin yang merupakan
ketetapan hukrm Tuhan, dan zhahir yang merupakan ciri yang lazim
penghanbaan,  yaitu  tanda  akibat.  Jadi,  beliau menerangkan kapada
mereka,  bchwa  anal  yang  terdahulu  akan  tanpak  danpaknya  di
kemudian,  dan  bahwa  yang  zhahir  tidak  ditinggalkan .karena  yang
batin."

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  tanpaknya,  kesesuaian  bab  ini
dengan   yang   sebelumnya   berkenaan   dengan   penyertaan   redaksi
memudahkan.
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55.FirmanAllah,P:}Z=;£J'd1;r;5TjJ;Jj'"Bd[AA¢»yng

didustakan mereka itu ialah AI Qiran yang mulia, yang tersimpan
dJ. d¢/¢7» I,drwfo«/ A4ch/#zA." (Qs. AI Buruuj [85] : 21122)

ii gj .6:,i=i; :-JJ:£=;; `:+;±= ::;,± J,5-(J:'i:i `+,gJ J±,i)
3;:°dir;f<;fe:jjiri±ji;;e.,4foij+E?a,',ri=;¢'+E?o,

• ¥ 'Lir

i;j±t Lf *'3 t'.i;j.+' :'.jl; cfllJ #.1 :T±<:' :LrG i;l Jj3
i:;i;Lapj'3€G::*:j*£;±f<j'3ir3>&i±~'Le+gife'
-_',,-,¢d'; 'pjiJ c\ri:=j :ifa:i tifee- :±i3 ¢*£3st3 :i#i;3 .3+,Ojgi€

.i;+fij'#;Tiro,,iia;#3ifeirfjj;1;+;+9§;Tji.,,is
"Demi bekit, dan kitab yang ditulis." (Qs. Ath:Thane ES2].. 1-2)

Qatadah berkata, "Mcksudnya, tertulis. Makna yastfaw"# adalah yang
meleha tndis.  `Dalam  induk  AI  Kitab  a,awl  Mahfuzh)'.  (Qs.  Atr
Zukhruf [43] : 4) artinya Kitab secara keseluruhan dan asalnya.  ` rz.czcJa
S?4¢¢#   #ccrp&#   p##   );c}ng   dl.#capfuH'.   (Qs.   Qaaf  [50]:18)   artinya
tidaklah berbicara tentang sesuatu pun melainkan dicatatkan atasnya."

Ibnu  Abbas  berkata,  `Maksudnya,  kebaikan  dan  keburukan
ditulis.   M,akna  );e{£a„zjfif»   adalah   mereka   meng]]ilangkan.   Tidak
seorang pun yang dapat merLibah redaksi suatu kitab dari kitab-kitab
Allah  akan  tetapi  mereka  `me7zfbaA»)/a'   menakwilkannya  dengan

penakwilan  yang   tidak   sebenamya.   Makna  dz.rausafz.Az.in   (Qs.   AI
An'am   [6]:    156)   artinya   yang   mereka  baca.    Waa'z.}Jflfe   (Qs.   AI

Haaqqah   [69]:   12)  artinya  yang  mendengar.   Wra  fcl'z.)/afaa  (Qs.  AI
Haapqch [69]:  12]  artinya dan agar diperhatikan.  `Da" £4/ g#r`aH  z.#z.
diwakyukan  kepadaku  supaya  dengannya  aku  memberi  peringatan
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fapadrmw'   artinya  penduduk  Makkch.   `DaH  *epada  ona#g-ora#g

);cz»g sampaz. i4/ gtrr`a7z  givapa!dow)JaJ'  artinya AI Qur`an ini maka dia
menj adi peringatan baginya."

:|±j°i &i ufaj tl' :'j6 i3 # &i i; .#1 f :i;f tj if
::L+g ;{; .gjz; g5:>J -®l==;.i 'Jj JL °l=j; :::I:; l:\g :T€

•J,fi,J'}
E1

7553.  Dari  Abu Hlirairah,  dari Nabi  SAW,  beliau bersabda,
"Setelah Allah menctptakan makhluk, Allah menuliskan kitab di sisi-

Jvyzz,      `RaAmaf-Kzf     7»engr/aAfan     -atau     beliau     mengatakan,
rmer[rdch]p]A:wi~ murha-Ku. Dan itu bar,ada di sisi-Nya di atas Arsy ' ."

jfa aw `i*; '+ :'j6 i= &i 'g>J ;1;3
a               _,  _    ^           a

P3 # a,
oL=j;I., g..+;;; e; ::;L±j°, :,k±; Oof :};: u:Lr 'i.€ Aa

•f'fu'J'j';J±.:fa'ri`ji
7554.  Dari  Abu  Hurairah  RA,  dia berkata:  Aku  mendengar

Rasulullah   SA;:W   bersato.todz\,   "Sesungguhnya   Allah   telah   menulis
sebuah    kitab    sebelum    menctptakan    makhluk    lyang    isinya):
`Sesungguhnya  rahmat-Ku  mendahahi  .murha-KIA'.   Dan  itu  telch

tertulis di sisi-Nya di atas ATsy."

Keterangan Hadits

(Bah firman Allah. "Bahkan yang didustakan mereka itu ialah
AI Q]i:r`an yang rrndia, yang tersimpan di dalam Lauhul Mchfuzh.')
inam    Bulchari    dalan    kitab    K:body    ,4/a/    j4/    Jbad    setelah
mengemukakan    ayat    ini    dan    yang    setelahnya,    "Allah    telah
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menyebuthan  bahwa  AI  Qur`an  itu  disimpan  dan  ditulis,  dan  AI

Qur`an yang dipelihara dalam hati, ditulis dalam mushaf dan dibaca
dengan  lisan  adalalh  ha/am  Allah,  bukan makhluk.  Sedangkan tinta,
kertas atau kulit dan serupanya adalah makhluk."

•+fa..'-ti>rfe'Jrd.;fro+q;'3;jalr3(Dendbukit,danhitabyang

ditulis).    Qatadah    berhata,    ``Maksudnya,    tertulis.")   tyedins   hi
diriwayatkan secara ma2tsAcf/ oleh haan Bulthari dalam kitab Kfra/g
4/'a/ [4/ JZ7a!d dari jalur Yazid bin Zurai', dari Sa'id bin Abi Ardbah,
dari  Qatadch  te¥tang  fiman-Nya  dalam  surah  Ath-Thuur  ayat  1-2,

;fa-i +\g') ffu() CDend bukit, dan kitab yang ditulisD, din bedrata,
``Maksudnya,  tertulis." Abd bin Humaid menckilnya secara mausAzf/

dari riwayat Syaiban bin Abdirrahman dan Abdulrazzaq, dari Ma'mar,
keduanya dari Qatadah menyerupai itu. Abd bin Humaid menukil dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang flrman-Nya, jJ£:I +93 (d¢m

fu.fab );a7€g dz.fw/I.s), dia berkata, "Mcksudnya, Iembaran-1embaran yang
ditulis." Sedangkan tentang firman-Nya dalam surah Ath-Thuur ayat
3,  ;:;LL'U) ri  (Pada  lembaran  yang  terbukdy,  di bckata,
"Maksudnya, 1embaran-lembaran. "

'O)ki..'®;Si(MaknaYasthunnadalahyangmerekatuIts).

Maksudnya,  mereka  tulis.  Abd  bin  Humaid  menukilnya  dari  jalur
Syaiban, dari Abdunahman, dari Qatadah tentang firman-Nya dalam
surah AI Qalam ayat 1, 6j;i:+i t;3 ri@.13 (DemJ. ga!ha" da" apa );a#g

mereha f%/I.s), dia berkata, `Malmanya, dan apa yang mereka tulis."

tLi*) *L±st\ ?i=± t¥g3\ 't} a (Dalam induk AI Kitab [Louh
„afe;¢izfe/    kit;b    secara   k;seluruhan   dan   asalnya).    Abu   Daud
menukilnya secara "¢wsfew/ dalarn kitab ,4#-Ivasl.fa4 w¢/ Ma!#swkfo dari

jalur Ma'mar, dari Qatadah tentang firman-Nya dalam surch Ar-Ra'd
ayat 39, +Lsj®I if oA:;3 ::i;.~j £\2;I e al j*£ (J1//aA me#gAapasha» qu

yang Dia kehendaki dan menctapkan [apa yang Dia kchendaki] , dan
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disisi-Nya-lah terdapat Ummul Kitab  [Lawh Mchfiueh]), dra bedsata.
"Kitab secara keseluruhan dan asalnya." Demikian juga yang dinukil

oleh Abdurrazzaq  dalan tafsinya dari Ma'mar,  dari  Qatadah.  Ibnu
Abi Hatin juga menukilnya dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas  tentang  firman  Allah,  pLxp°l ii 6'J-J£3  (Da#  disisz.-Jvys-/aA

terdapat  Urrmul  Kitab  [Lawh' Mchf uzh]), di berkalto, `"cks;ndnya,
keseluruhannya di sisi-Nya di dalam Ummul Kitab, yang menchapus
dan yang dihapus, serta ipa-apa yang ditulis dan diganti."

±i£'lr3.Y!:#J9ijfe'6:!j*1aji±£G("rz.adas%af%wcapa#

pun yang diucaphan" artinya tidaklch berbicara tentang sesuatu pun
me/az.»ha7z dz.cafafha» afasnya[). Hadits ini diriwayatlm secara mausAzt/
oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Syu'aib bin Ishaq, dari Sa'id bin Abi
Arubah,  dari  Qatadah  dan  'AI  Hasan  mengenai  fiman-Nya  dalam

®

surah Qanf ayat 18, JJ--i tr---? Ja--jlf ti (rz.ado s"af« zfcapa# pzf# yang

dl.wcapfail),  dia  berkata,  `Maknanya,  tidaldah  seseorang  berbicara
tentang sesuatu pun melainkan dicatat." Dinuldl pula dari j alur Zaidah
bin Qudanah, dari AI A'masy, dari Majma', dia berkata, `Malaikat
yang  tintanya  adalah  ludahnya  dan  ga/am-nya  ®enanya)   adalch
lisarmya."

;::J13 *.I 'lrrf; :4\+ Lil 'Jl--j3 (Jb»ev .4bbas berhafa,
``Maksudnya,        kebaikan   'dan    keburukan    ditulis.')   Hed:Its   ini

diriwayatkan  secara mazASAef/ oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi  Hatim
dari jalur Hisyan bin Hassan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang
fiman Allah dalani surah Qaaf ayat 18, J:}± :r Jaji± a (Tz.ado s"afw

wcapa# pw# );¢ng d!.wcapha"), dia berkata, "Maksudnya, kebaikan dan
keburukan ditulis." Dinukil juga dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari
Ibnu Abbas tentang firman Allah, 1± .lrj3 *:'ul' q! JS a? ±ji±£ e (rz.ado

suatu  ucapan  pun  yang   di:ucapkan  melainkan   ada   di   dekatnya
malaikat  pengawas  yang  selalu  hadir),  cia,  berkata.,  ``Mcksndnya,
setiap  yang  diucapkan  baik  berupa  kebaikan  maupun  kebunikan,
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semuanya ditulis, bahkan dituliskan juga perkataan: aku makan,  aku
minum,  aku  pergi,  aku  datang,  aku  melihat.  Kemudian  pada  hari
Kamis, diperlihatkanlah perkataan dan amalnya itu, lalu ditetapkanlah
mana   yang    merupakan   kebaikan    dan   mana   yang   merupakan
keburukan,  sedangkan  yang  lain  dibuang.  Itulah malma firman-Nya
dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, +Lj?®l ii ::L£3 'l=+;~+j £\=;i e &1 ljiig

(Allah menghapuskan apa yang IIta kehendaki dan menetapkan [apa
yang Dia kehendcki] , dan diswirNyaJah terdapat Urrunq:ul Kitab [Lewh
Mckfieh]).

'   -   Ath-Thabari juga  menukihya  deri jalur  AI  Kalbi,  dari  Abu

Shalih, dari Jabir bin Abdillah bin Riab. AI Kalbi seorang periwayat
7„¢fnd (riwayatnya ditinggalkan), sementara Abu Shalih tidak pemah

periumpa dengan Jabir.  Selain itu, Ath-Thabari menukilnya dari jalur
Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah dan AI Hasan, "J:}..i :I 3a+ig a

(rz.ad¢ sctaf# #capcI# p## };czz!g dz.accapfatz#) maksudnya adalah tidaklah
dia mengatakan sesuatu kecuali dituliskan atasnya."

Ihimah   mengatakan,   bahwa   itu   mengeriai   kebaikan   dan
kebumkan.

Saya (fonu Halar) katakap pemaduan antara keduanya dengan
riwayat All bin Abi Thalhah tersebut.

6jJ.j'±' :aj_i:i[;   (Makna  )w4„77;fim»   adalah  mereka
mengivlangkan).  Sapp tifflE metihat ini 7»&zASA«/ dari perkataan Ibnu
Abbas    drri    jalur    Tsalrfu.    pedahal    yang    sebelunmya    adalah

pckafaarm]EL n|ga redalEEE sedELya, yait`) ;.i;-~jie, : i{al3; ("flfro¢
dz-rafflfaEL fEdrfaE jrig zREcafa¢ bfrca), dan redcksi setelahnya lagi.
SeREa ire dinrfel olch ELn Aife=Hatin dari jalur Ali bin Abi ThaThah,
dariEL-JRE.PadrREfiinAHch,?Le*3---i?¥:)+"Seft.ap
ma!iife-  fl.a  deJex  faGfa.&ha."  (Qs.   Ar-Rahpraan  [55]:   29)  tedah
dikunriha riwayat darn mnu Abbas yang bertentangan dengan apa
yang dischutkar di sirf; yain penrfeiran }«daz7z#or dengan )7«z#frzfn
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(mereka menghilangkan).  hi  memang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim
dari jalur Wahb bin Munabbih.

Abu  Ubaidch  dalam  kitab  j4/  M¢/.az  mengenai  fiman-Nya
dalam surah An-Nisaa` ayat 46, aptJ; :rj rf.I 6jL;iJ{ (merefa
merabah     perkataan     dari     tempat-tempatnydy,     cia     bedsata,
"Maksudnya, mereka membalik dan merubah."

Ar-Ra8hib berkata, `Kata ,4f-/a4rz.I/ arinya condong. Kalimat
J&Arz.zJ a/ ha/&am artinya menempatkannya pada tempat kemungkinan

yang membuatnya diartikan dengan dua makna atau lebih."
I-ffft;-..,aeSfi

--_       --_T`,  -+,--J     -I       \J,  I --,   _  I'J=Jb_  `  IJr=J

g|!ie,,1Jb(Tidckseorangpun;a;gdrpa;merubchl;fazhsuatu
i ]i3 ¥ ai i de +g rfu' |£j!: .jii ijj

kitab   dart   kitab-kitab   AIlch   a:ken   tetopi   mereka   memakwilkan

ywh_ainf iunaha dengan penakwilan yang tidek benar). Dalam\ irwayat
AI Kusymihani dicanfumkan dengan redaksi, ++~?L€ +; i; L`J'5g;i

(Merekamenakwilkannyadenganpenakwtlanyang;dcksebenarmyan.

Dalam   penjelasan   ini,    guru   kami,   Ibnu   AI   Mulaqqin,
mengemukakan salah satu dari dua pendapat mengenai penafisran ayat
ini,  yang merupakan pilihannya -yakni Imam Bukhari-,  `Banyak
sahabat  kami  yang  menyatakan,  bchwa  kaun  Yahudi  dan  kaun
Nasrani mengganti Taurat dan injil. Mereka menjadi beragam dalan
hal kemun8kinan meremehkan lembarannya. Namun ini bertentangan
dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Imam  Bukhari  di  sini."  Saperti

pemyataan bahwa kalimat, t! *i *'J (rz.dr* seona#g pw# ...) adalah

perkataan  imam  Bukhari  yang  dikaitkan  kapada  penafsiran  Ibnu
Abbas,   dan  kemungkinannya  ini  merupakan  sisa  perkataan  Ibnu
Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut.

Sebagian    pensyaral    mengatakan,    bahwa    masalah    ini
diperdebatkansehinggamenjadibeberapapendapat,yaitu:

1.         Semuanya diganti. hi adalch kousekuensi dari pendapat yang
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2.

menyatakan    kemungkinan   meremehkamya.    Pendapat   ini
terlalu berlebihan, karena berarti memutlakkan pandangan ini
kepada   mayoritas   mereka   (ahli   kitab),   kalau   pun   tidak
demikian berarti  ini  sikap  sombong.  Sebab  banyck  ayat dan
hadits  yang  menyatakan  bahwa  masih  ada  banyak  hal  (di
dalan  kitab-kitab  ahli  kitab)  yang  tidak. dirubah,  di  antara
buktinya adalah fiman Allah dalam surah AI A'raaf ayat 157,

i`JJJiOf*i=9u:jg:ia`jftyft£,jJ.iaSi#iJ+}i6jii{S.jj.I

#pr}UYattu]orang-orangyangmengikutiRasul,Naiiyang
unmi yang [namctnya] mereka dapch tertulis di dalam Tourat
dan  ltyil  yang  ada  di  sisi  merekdy.  Blur+i  lainrya  aldalch
tentang kisah  dirajamnya dua orang Yahudi,  di nana dalam
kisch ini  disebutkan keberadaan ayat tentang rajan di dalam
kitab  mereka  (Taurat).  Hal  ini  dikuntkan juga  oleh  firman
Allah dalam surch Aali `Imraan ayat 93,  il! 6j6 §13J3t lj-.-# Jj
':i§,?ho.*±  ¢Kala:kanlah,  . [Jika  ken;u  mengatarin  ada

makanan  yang  diharamkan  sebeham  tu"m  Tourat] ,  maka
bowalch Taurat itu, lalu bacalah din jika kam orang-orang
yang yang benar' .'r)
Penggantian  itu  memang  tebadi,  akan  tetapi  pnda  sebagian
besamya.  Dalil-dalil  mengenal  ini  cukup  banyck  sehingga
harus diartikan dengan pengertian yang pertana.

Pada  sebagian  kecilnya  masih  tetap  sesual  aslinya.  Syaikh
Taqiyuddin bin Tainiyah menyatakan ini.dalam kitab` ,47.-Radz7
Ash-Shahih ala Man Baddala Din AI Masth.

Teljadinya penggantian adalah pada segi makna, bukan pada
segi lafazh. hilah yang disebutkan di sini.

Ibnu  Taimiyah  pemah  ditanya  mengenai  masalah  ini  secara
khusus, dia pun menjawab dalan kitab J4/ FaJzzwa, bahwa mengenai
masalah para ulama terbagi menjadi dun pendapat. I,alu dia berdalil
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untuk golongan kedua dengan sejunlah argumen, di antaranya adalah
fiman AIlch dalam surah AI An'aam ayat 115, ;+|1}<}, `JL£ 'Y (rz.drA

ada fang dapat merubah-rubah kalinat-halimat-Nydy. Tri ho"rfudik!kif
denganfirman-NyadalamsurahAIBaqarahayat181,el=;Ji..jajJ:+i
'aifu.'ifttl`fe'Z:i\.tis'3:;.(Maka.barangsiapayangmengubahnya,

setelch dia mendengarnya, maka sesunggwhnya dosanya adalch bagi
orang®rang yang mengubahnydy.

Dari  apa yang disebutkan itu tidak tampak keharusan untuk
mengartikannya kapada redaksi dalam hal penafian dan kapada malma
dalam hal penetapan, karena bolch juga penafian itu diartikan dalan
hal   hukum,   sedan8kan  penetapan   dalam  hal   yang   lebih   umum
daripada redaksi dan malma. Di antaranya, salinan Taurat di belchan
Timur,  Barat,  Selatan  dan  Timur  tidak  berbeda.  Sehinga  mustahil
teriadi  penggantian  bila  temyata  naskah-nashah  salinannya  sana.
Tentun)i ini merupakan argumen yang aneh, karena jika dianggap
tebadi penggantian  ®erubahan), berarti  teriadi pen8hilangan badan

yang diganti, sedan9kan salinan-salinan yang ada sekarang tetap sana
saperti  yang  ada pada mereka (dahulu) ketika dinyatalran teriadinya

penggantian, dan hadits-hadits tentang masalah ini sangat jelas.

Berkaitan dengan kisah Taurat, selaln Bulchtanshar menyerang
Baitul      Mapdis      dan      menghancurkan      bani      israil      serta
membumihangustran mereka di antara para kolban dan tawanan, dia
juga melenyapkan kitab-kitab mereka, hingga akhimya datang Uzalr
lalu  mendiktekan  kapada  mereka.   Sedan8kan  kisah  yang  terkait
dengan Injil, ketika Romawi menasuld kerajaan Nasrani, raja mereka
mengumpulkan para pcmuka mereka untuk menetapkan hjil yang ada
pada mereka dan perubal makna-maknanya tidak diin8kari. Itu sangat
banyck peda mereka.

Jadi,  yang  diperdebatkan,  apakch redaksi-redaksinya  dirubch
atau   tidak?   Di   dalam   kedua   kitab   itu   ada   yang   tidak   boleh
menggunakan redaksi-redaksi yang asli dari sisi Allah i4zza rm I/a/7a.
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Abu  Muhanimad  bin  Hazm  mengemukakan  banyak  hal  mengenai

jenis ini  dalam kitab 4/ Fasfo/¢ j4/ A4lz./a/ wa! 47!-IVz.fa¢/.  Di antaranya,
dia menyebutkan bahwa di permulaan pasal di awal 1embaran Taurat
Yahudi  yang  ada  pada  rahib-rahib,  pembaca-pembaca  dan  uskup-
uskup  mereka,  baik  yang  ada  di  belahan  Timur  bumi  maupun  di
belchan  Barat,  mereka  tidak  berbeda  pada  satu `sifat.   Seandainya
sescorang  dari  mereka  membuang  atau  menambahkan  redaksi  atau
menguranctnya, tentu hal .itu akan terlihat sangat jelas.  Jadi, mereka
semua  sama  mengenai  hadits-hadits  tentang  Harun  yang  sebelum

perang dunia kedua.

Mereka  menyebutkan  bahwa  itu  disampaikan  dari  mereka
hingga kapada Izra AI Haruni, bahwa Allah berfuman ketika Adam
memakan dari pohon larang tersebut, "hi Adam, telah menjadi salah
satu dad kami dalam mengetahui kebaikan dan kebumkan."   Bahwa
para  tukang  sihir  bekelja  untuk  Fir'aun  yang  kemudian  mendapat
balasan  yang  berupa  dikirirmya  darah  dan  kodok  kepada' mereka;
Bahwa mereka tidak mampu menghalau nyanuk; Bahwa kedua anak
perempuan   Luth,   setelah   kaumnya   binasa,   masing-masing   dari
keduanya tidur bersama ayahnya setelah dibed minuman khaner, lalu
keduanya digauli sehingga hamil, dan infomasi munkar lairmya.

Di   bagian   laimya   dia   menyebutkan   bahwa   penggantian
memang tebadi hingga penghilangan,  lalu 12ra tersebut mendiktekan
sebagaimana   yang   sekarang   ada.   Kemudian   dia  mengemukakan
banyak hal dari mash Taurat yang ada di tangan mereka sekarang yang

yang  kebohongannya  tampak jelas.  Setelah  itu  dia berkata,  `Telch
sampai kepada kami dari suatu kaum dari kalangan kaum muslinin,
mereka mengin8kari baliwa Taurat dan hjil yang ada di tangan kaun
Yahudi dan Nashrani telah dirdbah.

Yang menyebabkan mereka belpandangan demikian ini adalah
kurangnya  kapedulian  mereka  terhadap  nash-mash  AI  Qur`an  dan
Sunnah yang telah jelas-jelas menyatakan dalam surch An-Nisaa` ayat
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46,g*(+®fe';)Sl'®S}±(Merehamerubahperkataandaritempat-

fexpa!atys), fiman-Nya dalan surah Aal `Imraan ayat 75, 78,  '®j'jii£
'o;i;±°;ri:) '+}13\ dy j± (Mereka berkata dusta terhadap Allah,

podrAa/ mereha  me7egefaA"I.),  fiman-Nya dalam  surch AAli  Imraan
ayal8,dr)±3g°ti'S¢)`fty)±:g°ct'+'ojri)¢Danmerekamengatakan,
"Ia [ya;g dibaca itw datanal  dart sisi AIlah," padahal ia bukan dari

sisz.14JJa!ft), dan firman Allah dalan surch Aali  `inraan ayat 71,   +,

6jJi:J<+'ij:j=j.i6jJ±j3tL+q°l;8+i.16jl+€(Mengrpafam#
ri'Iencanpuradrkkan   antara  yang  haq   dengan  yang   bathil,   dan
menyembunyikan kebenaran, padahal harm mengetahul).

Sedan8kan  kepada  mereka  yang  mengin8kari  itu,  dikatakan
baliwa Allah telah berfiman mengenai sifat para sahabat dalan surah
AIFathayat29,6€lfj£:rJii£Jfky9}i¢#3!13531¢}+1;aOu,'S

CDeniklanlch sifat-sifal mere:ka dalarn Tcrurat dan sifat-sifal mereka
dalam  dyil,  yaitu  seperti  tanaman  mengeluerhan  tunasnya» bin:gg;zL
alchir  surah.  Sementara  di  tangan kaum Yahudi  dan  kaum  Nasrani
tidck terdapat ini sedikit pun. Kapada orang yang menyatakan bchwa

penukilan mereka adalah penukilan yang m#fawafl.r, dikatakan bahwa
sesungguhnya mereka telah  sapakat untuk menyatakan bahwa tidak
disebutkan  Muhammad  SAW  dalam  kedua  kitab  itu.  Jika  kalian
mempercayai mereka dengan apa yang ada di tangan mereka karena
menganggap  bahwa nukilan  mereka  adalah  mcf fawcztr.7~,  maka kalian

juga    harus    mempercayal    mereka    ketika    menyatakan    bahwa
Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak disebutkan dalan kitab
mereka.  Jika  tidak,  maka  tidck  boleh  membenarkan  sebagian  dan
mendustakan sebagian lainnya karena sumbemya sama."

Syaikh  Badnrddin  Az-Zarkasyi  berkata,  "Sebagian  kalangan
terlena dengan ini -yalmi apa yang dikatakan oleh inam Bukhari-,
sehingga   mengatakan   bahwa   ada   perbedaan   pendapat   mengenai

perubahan  Taurat,  apakah  itu  pada  redalrsi  dan  makna,  atau  pada
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makna  saja.  Kecenderungan  kepada  pendapat  kedua  ®ada  makna
saja) dan memandang boleh mengkajinya ada|ah pendapat yang batil,
karena sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka (ahli
kitab)  itu  merubali  dan  mengganti ` kitab  mereka.  Menyibukkan  diri
dengan   men9kajinya   dan   menuliskannya   disepakati   tidak   boleh

(ijma').   Nabi   SAW  pun  marah  ketika  melihat  Umar  membawa
lembaran   yang   mencantumkan   Taurat   di   dalainnya,   dan   beliau
bersabda, #li2} b! ii+3 6 \g ;.ji 6is' }' (Sca#drz.#}/a Mwsa masz.fo

hidrp,   maka   tidak   ado   pilihan   baginya   kecudi   mengikutihiD.
Sendainya itu bukan kemaksiatan, tentu beliau tidak akan maria."

Saya abnu Hajar) katckan, jika memang itu sudah ijma' maka
tidak perlu dipexpanjang lagi. Selain itu, telah dinyatakan juga batasan
tentang  menyibukkan  diri   untuk  menulis   dan  mengkajinya.   Jika
maksudnya adalah orang yang menyibukkan diri dalam hal itu tanpa
disertal  dengan  yang  lairmya,  maka  itu benar.  Karena konotasinya,
bila seseorang menyibukkan, diri dalam hal itu disertai dengan yang
lainnya,  maka  itu  boleh,  tapi  jika  yang  dinaksudnya  penyibukkan
secara mutlak, maka itu perlu ditinjau lebih j auh.

Sedan8kan   penyifatannya    dengan    `foathil"    tersebut    bila
disandingkan dengan keterangan yang telah dikemukakan, maka juga

perlu dicemati.  Karena hal itu telah dinisbatkan kapada Wahab bin
Munabbih,  yang  nana  dia  temasuk  orang  yang  paling  mengerti
tentang Taurat, dan juga dinisbatkan kepada Ibnu Abbas yang dijuluki

peneriemah   AI   Qur`an.   Semestinya   dia  juga   tidak   memberikan
penyan9kal dan menyibukkan diri untuk menyangkal dalil-dalil yang
menyelisihi saperti yang saya kemukakan tadi.

Tentang argumennya dalam menyatakan tidak bolehnya hal itu
dengan alasan ijma' berdasarkan kisah Umar tersebut, ini perlu dikaji.
Saya akan menyebutkannya setelch medwayatkan hndits tersebut.

Haditsnya  diriwayatkan  oleh  Ahmed  dan  AI  Bazzar  dengan
redaksi, darinya, dari hadits Jabir, dia berkata:  !13J-Jl ir b:9 Jli €|j`
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&ijJii!+3a;33ij3:iiai.'fr3rfe&ijfo#ij!9;;of.*:fi-u;

I+3a£3dj'¥i.+rfu.`ii!u:as:3:jca+idek3Jd''J&.#3*3#
p+93.iiiitit;'y:*3#&tjfo}i'jji3'jai9fr39jfaijfoii
p'ai3.j±Qij3'fa'ji5ir;ijt!i#ooiG!*.!3.ifeOji3fj*iu'*G¢.:a

ap+dr.iti.¥}i}':);6f#i6;idji66(Umair"enyaJI'rose6%afrfa.fab
de[riTauratdenganba:hasaArab.LahadhamembawanyakapadaNabi
SAW, lalu membacakannya di hadapan Rasulullch SAW, mcka waf ah
beliou pun be"bah. Setelah itu seorang lelaki dari golongan Arspar
berkata,  "Celaha  engkou wahi  lbnd  Khaththab,  tidakkch  engkou
lihat  wofch  Rasulullch  SA:W?"  Maha  Rasulullch  SAW  bers_abda,
``Janganhah  kalian  menanyakan  sesuafro kapada  ahii  kitab,  Tr_e_na

sesu;ggthnya    mereka    tidck   akch   nan:rtyuld    halian,    bchprm
sesungguhnya maeha itu telah sesat. Dan sesunggwhnya halian, ?_is:
meniustakan yang haq  atou menberar:ken yang batil.  Dewi Allah,
seandainya  Musa  berada  di  antara  kaltw,  maha  tidak  ada j?lan
baginya  kecunli  mengikutiku. ')  Namm  dalan  sanad-nya  ®erdapat
Jabir AI Ju'fi, dia adalal periwayat yang lenal.

1aimya¥¥atir¥en:iur#:,ji#eni=air¥=kd##f-'~=:3'-irfe`@\i':ShJS'.ki±Isg:(Bal.wau=ar'membawa

sebuch kitab yang didapatinya dari sehagian kitab-kitab un kitab,
lalu dia membacdrnya kapada Nabi SAW. mcha bdiou pun marcho.
Setelah   itu   disebutkan   redaksi   serupa   yang   tadi   nanun   tidak
menyebutkan perkataan orang Anchar, dan di dalarmya disebutkan,

`.-¥±!T.OfS;ii+i-G.d;6i}'.gis,ch`gife(Z}eml.Zhatyang
jivaku berada di Tangan-Nya, seandal:nya Musa masth hidup, map
tidckadapilthanbaginyakecualimengikutihi®."a"nmanarnsanad-
nya terdapat Mujalid bin Sa'id, yang dimain sebagai periwayat yang
lemch.

Ath-Thabarani   pun   meriwayaq[annya   dengan   sa»ad  yang
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memuat.   periwayat    yang    tidck    diketchui    dan    diperselisihkan
kredibilitasnya,dariAbuAd-Darda`,513iflirgl3ir;;;;;G(Umc!r

da!Jcz7Ig membawczfacz#  sefa4xpw/a!7!  ra!wrflf),  1alu  dikemukakan redaksi

serupa   yang   tadi,   dan   menyebutkan  bahwa   orang   Anshar  yang
berbicara  kapada  Umar  itu  adalah  Abdullah  bin  Zaid  yang  mimpi
tentangadzan,dandidalannyajugadisebutkan,+*i6;fcL;66J'
\`:Lri`Ofv\:a.;`fi:aid,;±'j:)'.)=as\,®*(SeandainyaMusaadadiantara

kalian lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, niscaya kalian
telah benar-benar sesatD.

inan Ahmad dan Ath-Thabarani medwayatkannya dari hadits
Abdullah bin Tsabit, dia berkata:   £fu: tJ3|; +i; t?I `Jjl3 e: :'Jdj i;; ;G

i+3 :I--3:i :J6 q::A;I> qGfi fyi 'til3¥l Jg gl3i J 'lr£<i {iifj +i ir J
';,1:.:) Sis ^dr) i:. irl I).:;) (Umar datang lalu berkata,  "Wahai

Rqsulullah,  sesungguhnya tadi alca melewati seorang soudarku dari
bapi Q|lraizah, lalu dia menul.iskan untukku sekapulan dart Taurat,
bolehikch aku menunjukkannya kepadanou? " Maka be:rubahlch wajah
Ras«/"//aA £L4 W). Di dalamnyajuga disebutkan,  }' (g5L± ,Jiit£ :rjJ€ tfjJi3

;ji:a-J`d;+-Jg}S35j-:=SJ+j'ifecl;a;pi(Demz.bzafya»g/.I.wa
Muhammad  berada  di  Tangan-Nya.  Seandatnya  Musa  berada  di
antara  kalian  kemudian  kalian  mengiku:tinya  dan  meringgalkanku,
niscaya kalian telah sesat3.

Abu  Ya'la juga menukil  dari jalur Khalid bin Urfuthah,  dia
berkata:  e: d, t; :`Jdi tii; \±a i;J;:aj tut:j°i # ir k3 6;fa {:;; fry {±;

:jr+£J'! :'ji± .a7;i; t# :J6 .j6'is +9 c±i=J` ts,jj.I 'cJi :'i6 9degr.I iri
u:gtfro46trfue}:]6?'.ij±€+8:p'dyijiji3ir¢ijouieri{?:j;.ii;6
'+9::=j39Iiie:ri3rfe&ij£?iJji3d'Jrii.{+*'trq®IJiiir

6\---£JtJ;--i>}u---g'lr+ii.\Z^igj'!\:i±*SIS3?,ifro~I(Kefz.fop;Awdz.

tempat Umar, seorang lelaki dart Abdul, Qais menemuinya, lalu Umar
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memukulnya   dengan  tongkat  yang  dipegangnya,   maka  lelaki  itw
berkata,  ``Apa  salahku,  wahi  Amirul  Mukminin?"  Umar  berhata,
``Engkou  orang  yang  yang  men:yalin  kitab  Danial."  Dia  berhata,
``Perintahkan kepadaha perintahmu. " Umar berkata,  ``Pergilah, lch

hapuslah itu. Jika sampai kapadaku bahwa engkou menbacanya atou
membacakannya.   niscaya  aku  tuntaskan  hukumanmu.'.   Kemudian
Umar berhala,  "Aku dulu permch pergi, lalu aku menyalin hitab dart
ahli kitab,  kemulian  aku-datang,  lalu Rasulullah  SAV mengatakan
kapadcku,  ``Apa ini? " Aku berkata, "Kitch yang telch aha salin agar
dapat menambch ilrm kapada ilrm kant."  Maka beliou pun march
hinggaronawaochnyamemerahb

Setelah    itu    kisalya    dikenukakan,    dan    di    dalannya
disebutkan,irfe.id#i3irty3£3g±a.igi3£t+uiir¢'!.Lai¢iu:
`jl+Ja=j;\IIjill±`;`±=i`11+;.+a:II#.+11@'3cl3\=a;;i!(WraAaz.Ma»usz.a,

sesungguhnya aku telch dianugerahi j owani 'ul kalim [kalimat singkat
dan   perwh   makna]    dan   penutupnya   serta   telch   diringkaskan

perkataan unlu:mcu  dengan  sangat  ringkas.  Dan  sunggwh  aku telch
memberikannya  kapada  ka:Itan  dalan  keadaan  putth  bersth,  rna:ka

janganlah   inlian-  bingungD.   "armin   dalarn   sanad-nya   tRIdapat_
Abdurahman   bin   Ishaq   AI   Wasitlri,   yang   dinyatakan   sebagai

pchwayat yang lemch.
Demikian semua jalur periwayatan hadits ini, walaupun tidak

ada  bisa  dijadikan  dalil,  namun  dengan  pemaduan  keseluruhannya
mengindikasikan bahwa riwayat  ini  ada  asalnya,  dan yang tampak
baliwa   7%afroA   fzznez.fr   (cenderung   boleh)   bukan   mafrofA   faArz.in

(cenderung  haran).  Yang  lebih  utana  dalan  masalah  ini  adalah
mcmbedakan orang yang. belum temasuk golongan orang-orang yang
imamya  telah  mantap,   sehingga  tidak  boleh  mengkajinya.   Beda
hahya dengan orang yang telah mantap keimanannya, maka dia boleh
men8kajinya, apalari ketika berdalil untuk menyan8kal kalangan yang
menyelisihi.  Ini  ditunjukkan  oleh nukilan  dari para  imam terdahulu
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maupun kontemporer, bahwa di dalam Taurat terdapat perintah yang
men8haruskan kaum Yahudi membenarkan Muhammad SAW karena

para iman itu mengeluarkan infomasi  ini  dari kitab mereka acaum
Ychudi).   Seandainya  keyahinan  mereka  tidak  boleh  men8kajinya,
tentu  mereka tidak  akan  melakukannya,  dan  tentunya mereka tidck
clan mengetchui hal ini.

Adapun   argumennya  untuk  mengharamkan  pengkajian  ini

yang   dia   simpulkan   dari   sikap   marah   (dari   Nabi   SAW)   dan
pinyataarmya bahwa seandainya ihi bukan kemaksiatan tentu beliau
tidck  akan  marah  karenanya,  maka  sebenamya  ini  relative.  Sebab
Nabi SAW kadang marah akibat pefouatan yang makrth, dan kadang

juga akibat sesuatu yang bertentangan dengan yang lebih utana jika
hal itu dilakukan oleh yang tidck layck melakukarmya. Saperti hainya
ketika  beliau  marah  karena  Mu'adz  menanjangkan  bacaan  shalat
Subuh  (ini  bukan  berarti  makruh,  tapi  tidak  layck  dilakukan  'oleh
orang   saperti   Mu'adz,    sebab   menyelisihi   yang   lebih   utana).
Terkadang  juga  beliau  march  karena  tidak   adanya  pemahanan
terhadap perintah yang cukup jelas, saped dalan kasus orang yang
menanyakan  tentang  unta  teniuan.  Pada  pembahasan  tentang  ilmu
telch  dipaparkan  tentang  march  ketika menbed  nasihat,  dan  pada
pembahasan   tentang   adab   telch   dipapalkan  tentang  march  yang
dibolehkan.

i[[[,-JJ'3f3   (Merefap   menafu;z./hannya).   Abu   Ubaidah   dan

segolongan orang mengatakan tentang fiman Allah dalam surah Aali
`haaanayat7,^&\.¥l.,'*.?lefaG;)(Paddhaltidakadayangmengetahui

takwilnya keouali Allahty, `CK:arhal takwil andn[[yal penasstrm:i."

Sementara yang  laimya membedckan  antara keduanya.  Abu
Ubaid AI Harawi berkata, "rafroz./ adalch mengembalikan salah satu
dari   dua   kemungkinan   kapada   yang   sesuai   dengan   chahimya,
sedangkan  f¢/sz.r  adalch  menyingkap/menjelaskan  mcksud  redaksi

yang runit."
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Penulis kitab j4#-IVz.fea}/aft mengemukckan bahwa fcrfai/I./ adalah
menukil  zhahimya  redaksi  dari  tempat  asalnya kepada posisi  yang
tidak memerlukan dalil, seandainya tidak ada itu maka chahir redaksi
tidak akan ditinggalkan."

Ada    juga     yang     mengatakan,     bahwa     /atwz./     adalah
mengemukakan  kemun9ldnan  redaksi  kebalikan  berdasarkan  dalil

yang  di  luar  itu.  Sebagian  mereka  memberikan  contohnya  fiman
AIlah dalam surah AI Baqarah ayat 2, +.i i+.~j i (fidck ado fer¢g7fa»

padr#)J¢) dengan mengatakan, "Orang yang mengatakan,  `Tidak ada
keraguan  di  dalanmya', \ maka  itulah  penaisiran.  Sedangkan  orang

yang mengatakan,  `adalah haq pada Diri-Nya untuk tidak menerima
keraguan' , maka itulch penakwilan."

Yang  dimaksud  haam  Bulchari  dengan  i[L`j3e;3  (mereha

me»afu7z./ha7!n);a),  bahwa  mereka  menibah  mcksud  dengan  suatu
bentuk penakwilan,  saperti halnya kalimatrya dengan bahasa Ibrani
mengandung  kemun8kinan  dua  maha,  yang  dekat  dan yang jauh.
Yang    dimaksud    adalah    malma    yang    dekat,    nanun    mereka
mengartikannya dengan makna yang j auh, dan serupanya.

®{]{ffa,...(SFul(fy(Maknadirasatihinadalchyangmerekabacdy.

Ini diriwayatkan secara ma«sftq/ oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali
bin Abi ThalhalL dari Ibnu Abbas. Demikian juga fiman Allah dalam
surah AI Haaqqal ayat 12, -asgl3 a;i \a€}+"j (Dun agqrr dzperAafz.ha» a/eA

telinga   yang    man    mendengar),   dial   "en!gf uck:an,   "H_Oaf ichch
(mempechatikan)."

Ada   yang   mengatakan,   bahwa   maksud   dikhususkannya

penyebutan    `1elinga"    adalah    untuk    mengisyaratkan    sedikitnya
manusia yang mempchatikan. Dalam sebuah hadits dAa 'z/disebutkan,
bahwa yang dinaksud dengan `1elinga" di sini  adalch khusus, yaltu
`1elinga Ali".  Demikian yang dinukil oleh Ats-Tsa'labi dari riwayat

mffrsa/ Abdullch bin AI Hasan bin AI Hasan bin Ali. Dalam Sa»&d-
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nya terdapat  Abu  Hamzch Ats-Tsumali.  Hadits  serupa juga dinukil
oleh Sa'id bin Manshur dan Ath-Thabari dari riwayat in"rsa/ Makhul.

3' * aT;ilo, ,`ji ai ;i3 izi ]ii jif a; f3*9q,6Tjfr.I iis 3'; dji3
•h* (`Dan AI Qur`an ini divchyukan kepachku supaya dengarmya aku

memberi    peringatan   kepadanu"    maksudnya   adalch   penduduk
Mckkah.    .`Dan   kapada   orangcorang   yang   sampai   AI   Q|Ir`an

[kepadanya] I  maksudnya  qdalah  AI  QprT`an  ini  maka  ia  mertyadi
perz.»gr[fa#  hagz.»)/¢).  Hadits  ihi  diriwayatkan  seeara  mausAef/  o|eh
Ibnu Abi Hatim dengan sa»nd tersebut hingga Ibnu Abbas.

Ibnu At-Tin berkata, `Redaksi iJf i-JJ (dan fapadr ontz»g-

ortz»g )/tzzzg sampaz.), maksudnya adalah sampai kapadanya."

Ada juga yang mengatakali, bahwa maknanya dan orang yang
telah baligh. Pendapat pertana adalch pendapat yang masyhur.

Ibnu Abi Hatin menukil riwayat dalam kitab j4r-Radd a/a i4/
/¢Amz.)ryaft,  dari  Abduuah  bin Daud  AI  Khuraibi,  dia berkata,  `Di
dalani AI  Qur`an,  tidak  ada yang lebih keras terhadap para sahabat
Jahmdaripadaayatini,*':rJ3*,f3j;+,(,sqpqyadengr[nny¢afaf
memberi peringatan kapadanu, dan kapada orang-orang yang sampal
4/ gz/r`¢»  /fepadanya[/).  Barangsiapa yang AI Qur`an telah sampai
kapadanya, mcka dia seakan-akan telch mendengar dari Allah."

';3ri5i\^de`;2±ti(SetelahAllahmemciptakanmakhluk).Dalam

riwayat AI Kasynrihani dicantumkan dcngan redaksi, a-ji 0` (Kefz.faa

AllahmenciptakanD.
®:=i±r=. 'J+i °)i .:=if e] (Mengalahkan untou beliau mengatakan,

me»drAef/wz.-).  Denikian  riwayat  ini  dicantumkan  dengan  redaksi
keraguan,  sedan8]ran  dalan  riwayat  berikutnya  dicantumkan  tanpa
keraguan, yaitu dengan redaksi, i:i;1.

i;ir'S]|'K:±g'fi(Dantwberadadisisi-NyadiatasATsyo.
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Penjelasantentangkataa:lJg(di.sz.s!.-Jvya)telchdipaparkandalanbab

firman Allali, a=JJ` &1 *3'j=j."j "Dam j4/haft "experz.7®grfha# hamw

ferfa¢dap Dz.rz. /sz.fad/-jvyo." (Qs. Aali `hraan [3]: 28, 30) Sedangkan

penjelasankalimatLPP®t'®S(dz.afas,47ys)telchdipaparkandalanbab

firman Allah, gLJ°` j> ii¥ '®63 ``Da" ado/aft 14rs);-Nya dz. afus ¢z.r."

(Qs.   Huud   [11]:   7).   Penjelasan  hadits  ini  juga  telah  dipaparkan
sebelunnya.  Yang  dimaksud  di  sini  adalah  mengisyaratkan  bahwa
Lauh Mahfuzh berada di atas Arsy.

56.FirmanAIlah,jl;i\fi{;;?*ifu€;.6;i;i;€G3;±ii£&13"Pod"

AIlah-lchyangmenciptahankarmudanapayangkanuperbuatitu,"
(Qs. Ash-Shaffat [37] : 96) "Ses##ggnd#)Jo JK¢ml. me#clpfck¢#

sega/a scs«af« me7z«rzif «fufro». " (Qs. AI Qamar [54] : 49)

pl3fli bi> tsqu¢` &` *rj ®®; .+±if a i*f :i;3;=4li}, 'jii+i
a..rfu33digivg*€¢?P®` Jfr^¢ri,ft.*S,J')ti!)

|'tyi3 chali at' Si .gjG. pi:ap i#i3 #i3 ;,afiJi3 ifa
.#,d®, L3 a, ,j3®=

.}`qi3 {jfj°i @' 'qi :jGj€ 9j,S, ;fyi * ;jfj°i &i ;;; :'i# i;I 'j6

::1;* ±i3 ;; *i 'j6 .s\=; 'ei=:}i ri3 3fe &i j± S#i uiL'j

&L `.i=;:i :'j6 9#i jc;fyi ¢t5i :ij ife &i jfa £#i ji
.t'05kiz I+£6 Q ;i3£> :'jj3 .pr g! ;fa=3

EI

0®; ;Si ir I;; I+ :*3 rfe a, j£ 9p, y±:jo` ,ife *3 'jj3
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9Ljij 3s\=j' fu!3 3siajij ,Ocj:,y.I; ii;£j .;gj.I dfs qj d>

•ie # ar,; # .;fr',
Dan    dikatakan    kapada    orang-orang    yang   mengganbar,

"Hidupkan kembali  apa yang telah kamu  ciptakan,"  "Sesw#ggwfanya[

Tuhan  kanu  ialah  Allah yang  telah  menciptakan  langit  dan  buni
dalan   enarn   masa.   Iwh   Dia   bersemayarn   di   atas   Arsy.   Dia
menutupkan malan  kepada siang yang mengikutinya  dengan  cepat,
dan   (dictptakan-Nya  pula)   matchari,  bulan  dan  bintang-bintang
(masing-masing) tunduk kepada perimtch-Nya. Ingatlch, menctptakan
dan  memeriutahkan  hanyalch  hck AIlah.  Maha  swi  Allah,  Tuhan
Semesfa aJam." (Qs.. AI A'raf [7]: 54)

Ibnu Uyainah berkata,  "Allah menjelaskan bahwa penciptaan
itu    merupakan   bagian    dari    perintah   berdasarkan    firman-Nya,
` Ingatlah.  menctptakan  dan  memerintahkan  hanyalch  hak  Allah'."

(Qs. AI A'raaf [7]: 54)

Nabi SAW menyebut iman sebagai anal. Abu Dzar dan Abu
Huralrqu  berkata,  `Nabi  SAW  ditanya,  `Amal  apakah  yang  paling
utarmzn' Bdian rmenjErNIatoito, ` Beriman kapada Allah dan jihad di jalan-
Nya'."  Dan  A1:Ich berfinan, .`Sebagai  balasan  terhedap  apa yang
fe/clA merefro for/.¢ha#." (Qs. As-Sajdch [32] : 17)

Utusan Abdul Qais berkata kapada Nabi SAW, `Terintahkan
kepada kani dengan sejumlah perintah yang jika kami mengebakan
maka kami masuk surga." Maka beliau pun memerintahkan mereka
agar beriman, bersyahadat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat."
Jadi, beliau menetapkan semua itu sebagai anal.

t;cL!3 33 i;±9*`fyi i;;i £* ir gala, ,ii i;

:ftyjcfcrsir'£frfui£'!'+*.€,£fyi
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Ir; i=jJ t,€; :-Ja; £'! :G,i; `J,,qua, i?
'ji t,€; .'4i; if ch:9List * :'ja;

tL,+J#&,j=£#,,¢l'j

'y &i3 :'j6 .ha€ r±3j£`dyi ir ;€

I 3j; ri± u' ;# 9'O#ijffyi #i i;i :]fa G 'j€Lj cL*£S„

i39S'&lj:p&1'J*J'l+i9`==G:a;c`±I£JgiSr:.G;jj`
&i jj all 'j*; d:ij€ td:i p \±+; a :~j¥ Gj \£+i; 'y Oof
ui'i=I':'j'G;.@'d:£'!Gifj.ruli8i''y}`3.i;;ij#
li±cJ€jL|;j>'Lfidy}l'jd¥;3c;±i=-i&`#`3;±{+i`              .q±I=j3 i} ¥ 3; tfpoi 'L;-# oy! fe i¥

7555.  Dari  Zahdan,  dia berkata:  Antara perkampungan dari
suku Jurm  ini  dan  orangrorang Asy'ari telah terialin kecintaan dan
persaudaraan. Ketika kami sedang di tenpat Abu Musa AI Asy'ari,
disuguhkan  kepadanya makanan  yang  di  dalamnya terdapat  daSng .
ayan.  Sementara  di  hadapannya  terdapat  scorang  lelaki  dari  bani
Taimillah.    Tanpaknya,   dia   mantan   budak,   maka   Abu   Musa
mengajaknya makan, nanun dia berkata, "Sesungguhnya aku pemah
melihatnya  (ayan  itu)  memakan  sesuatu  yang  aku  merasa  jijik
sehingga  aku  bersunpah  untuk  tidak  memakarmya."  Abu  Musa
berkata,  "Kemarilch,  akan  kuceritakan  kepadamu  tentang  hal  itu.
Sesungguhnya  aku  mendatangi  Rasulullah  SAW  bersama  sejumlah
orang  dari   golongan  Asy'ari  untuk  minta  kendaraan  pengan8kut
kaprda  beliau,  beliau  pun  bersabda,  `Deml.  +4J/aft  afu  #.da*  afa#
mengangJut   kalian,   dan   aku   tidek   mempunyal   sesuatu   untuk
me#grngfuj ha/rd#'. Selanjutnya dibawakan kapada Nabi SAW harta
raparm berupa unta, lalu beliau menanyakan tentang kani, beliau
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berkata,  `A4la!#a or##g-ora#g {4s); 'ar!. I.f#?' Lalu beliau memerintahkan
untuk  memberikan  kapada' kani  lima  kawanan  unta  yang  gemuk-

gemuk. Setelah kami bertolak, kami berkata, `Apa yang kita lakukan?
Rasulullah  SAW telah bersumpah untuk tidak mengangkut kita dan
beliau   tidak   mempunyai   sesuatu   untuk   mengan9kut   kita,   tapi
kemudian beliau mengan9kut kita. Kita telah menyebabkan Rasulullah
lupa   clan   sumpahnya.   Demi   Allah,   kita   tidck   akan   beruntung
selanianya'. Maka kami pun kembali kapnda beliau, lalu kami katakan
itu kapada beliau. Beliau pun bersabda, `B"ha» afaf }iang me7fgzz»gha/
kalian, akan t6tapi Allah-lch yang mengangkut kalian. Sesungguhnya
aku, demi .Allah aku tidak bersumpah dengan suatw sumpah lalu aku
melihat    yang    lainnya    lebih    baik    daripadanya,    kecuali    a:ha
melakyanakan yang lebih baik itu dan menebusnya' ."

ul-jjo, }J> 1;i i}: :J\:; `u,\± I,,y :=j; :S;p:zj, ::;i g;i :;

* #jalo, ±j€;i ff 00£ :,}'a; iij £{> &i i; aii j*; j£
-,,®J! ,Jfyi ir Jii lrJij

-,,-,,

+¢9iJffJfL;+;i:'Jj
J#fj ap`! ha, ,y ls!J `#

tt'! j;.jj€3 ifu°i df i * a+
;i :s# g&t+ 3G:¥i a 'o;;ir€ ]13

.irrfu°i rifl°i a ,#.fuj §6f},
aj31°l ,j};±J13 +j±113 :u=Itl i 1# dy :£fjf if +¢9

®

.3rful3

7556.  Dari  Abi  Jamrah  Adh-Dhuba'i  menceritakan  kapada
kami, aku berkata kapada Ibnu Abbas, lalu dia berkata, `Utusan Abdul
Qais    datang    keapda    Rasulullah    SAW,    lalu   mereka   berkata,
`Sesungguhnya  di   antara  kami  dan  en8kau  terdapat  orang-orang

musyrik   Mudhar,   dan   sesungguhnya   kani   tidak\  dapat   sanipai

`9se-.:FflT_Hub.,BAiARI



kepadanu     kecuali     dalan    bulan-bulan     haran.     Karena    itu

perintalikanlah  kapada  kani  sejumlah  perintah  yang  apabila  kami
mengamalkannya  maka  kani  alkan  masuk  surga,  dan  kani  akan
mengajak  orang-orang  di  belakang  kani  kepadanya'.  Beliau  pun
bersaitoda, ` Aku perintchkan empat hal kapada kalian dan .aku larang
empat  hal  tar;adap  kalicon.  Aku  periritch:ken  kalian  untwk beriman
kapada  Allah.  Tahukch kalian  apa itu inan kapada Allah?  aJaitw)
bersaksi  bahwa  tidak ada  twhan kecuali  Allah;  mendirham  shalat;
menunalkan  zckat  den  menyerchkan  saperlima  bagian  dart  ha[ria
rampasan  perang.  Dan  a:ku  melarang  kalrdn  empat  hal,  praltu):
Janganlch kalin winun  dengan wadch yang terbuat  dari  dubba`
aabu) dan wadch yang terbeat dari naqir serta muzaffiat foejana yang
dilapisidenganter\)danhautam2`."

:'j\j i3 ±fa &i i; a,I 'j}; .Oi .`{:i &i '`p; fa,G if
.+±{=eijif:*']£."j'*g°ii};'03;TL::jfiig*'+6.iGf

rl

7557.  Dari  disyah  RA,  bahwa  Rasulullch  SAW  bersabda,
"Sesungguhnya para pe:mbuat gambar-gambar ini akan diadzab pada

Ha[ri Kiamat, dan dihatakan kepada mereka, ` Hidaphanlch apa yang
telch kalian ciptdrm' ."

4k~ a, jb S#, 'Jj :'Jj C# a, ,g>J * g;, f
.+±i= a tjif :*' ]£."i 3;gel i}; 'o3;fLi=: jfii g* '+G`igf

7558. Dari mnu Umar RA, dia berkata, `Nabi SAW bersabda,
` Sesungguhnya para pembuat gambar-ganbar ivi akan diadzab pace

Hciri Kia[mat, dan dihalckan kapada mereha, `Hidapkanlch apa yang

I Ya)mi wadah yang dhapisi dqugan ter.
2Zranf¢mchadalahvndahyangted]uatdaritanahbulu/ndutdandarah.
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telah kalian ciptakan' ."

+,,3 ,JI> i„ i:, G;gfl, :==,:,, ::J,; ii£ ±" ,`j±J ::;:; g?;i ;;
ijffaj3 cg3i±i :#;; 'irLfs :i apf *3 :i;3 g &` Jj :Ji;

I:# Ji ii ,Jfty, Jf :;;
7559.  Dari  Abu  Hurairch RA,  dia berkata:  Aku  mendengar

Nalhi SAW bef lsztode, ``Allah Azza wa Jalla beTf irman, ` Siapakch yang
lebih` zhalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaan-KIA?
Maka hendcklah mereka menctptakan dzarrah atou hendaklah mereka
menctptakan tryi atou biif i gandrm' ."

Keteranfzan Hadits

(Bab  firman  Allah,   "Padahal  Allah-lah  yang  menciptahan
hamzf dr»  opa );a»g ha7»zf pe7'b%af I.fro ') Ibnu Baththal menyebutkan
dari  AI  Muhallat,  bchwa  maksud  haam  Bulthari  dengan judul  ini
adalch penetapan bahwa perbuatan dan perkataan para hainba adalah
malchluk Allah,  dan membedakan pchntah dengan firman-Nya, ::I-+

(/ndz.haA)  dan penciptann dengan fiinan-Nya dalam surah AI A'raaf
ayat54,gj]L.jJ(fri'?j±r)';fir)';;::}r)¢Dan[diciptakan-Nyapula]
matahari, bulan dan bintang-bintang [masing-masing] tunduk kapada

pe7.z.»toA-N/a!). Jadi, Dia m'enetapkan perintah itu bukan makhlck, dan
penundukkannya     yang      menunju]ckan      kapada     penciptaarmya
sebenanya  terlahir  dari  perintah-Nya.  Kemudian  dia  menjelaskan,
bahwa ucapan manusia saat menyatakan keinanan adalch salah satu
amalnya;  schagaimana  disebutkan  dalam  kisah  utusan  Abdul  Qais.
Dalam kisch terschut meheka menanyakan tentang anal yang dapat
memasukkan mereka ke .surga, lalu beliau 'memerintah mereka untuk
beriman,  dan  beliaLi  menafairkannya  dengan  syahadat  dan  lalrmya
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yang beliau sebutkan bersananya. Kemudian dalan hadits Abu Musa
yang berbunyi, ;±ii> t£P.I al fuf!3 (Dai# sesw#ggtt*#);a fla#);a j4/haA-

/¢ft   )Jang   mengr#grfuf   fa/i.¢#),   terkandung   sanggahan   terhadap

golongan Qadariyah yang menyatakan bahwa mereka sendirilah yang
menciptakan perbuatan mereka.

i:IL.,'.+fi:> £.®;S.:JZ G\., (Sesungguhnya Kami menciptahan segala
ses"afzf  me»zfrmf  zfhant7»).  Demikian  riwayat  mereka,  kemungkinan
redcksi, J`Li;g g!j3 (Da» rty7nan .4//aA ra 'a/a) terlewatkan oleh mereka.

Pembicaraan  tentang  ayat  ini  telah  dipaparkan  dalam  bab  fiman.
AIlah, g+:3 p\i±<}, 13lfty *°1 66 }' if (Ka[toha»/aA,  ``Kaha" sefa.rany¢

loutan menjadi tiuta unfuk [menulis]  kalimat-kalimat Tuhanku." (Qs.
AI Kahfi [18]:  109)

AI Karmani berkata, `Terkiraanlrya adalah, Kami menciptckan
segala sesuatu menurut ukuran.  Dari  sini dapat disinpulkan, bchwa'
AIlah  adalah  pencipta  segala  sesuafu  sebagaimana  yang` dinyatakan
dalam ayat lainnya. sedan8kan fiman-Nya dalam surah Ash-Shaaffaat

ayah 96, 'O)i3 G:) .[Zfi> ^hr) (Dan Allah menciptahan hamu dan apa

ya»g   ham"  perbe¢af   I.f«),   ini  jelas   menetapkan  penisbatan   anal
®erbuatan) kepada hanba. Bila disandin9kan dengan kesimpulan dari
ayat pertana tanpak ada kerancuan, sehingga jawabannya anal atau
perbuatan di sini adalah selain ciptaan, yaltu upaya yang disandarkan
kapada  hanba,  yang  nana  pelakunya  ditetapkan  kapada  hanba,
sedan8kan yang disandarkan kapada Allah adalah segi keberadaannya.
Karena  teljadinya  (adanya  perbuatan)  itu  merupakan  danpak  dari
kekuasaan-Nya.

Mengenai  hal  ini  ada penafian takdir dan penafian paksaan,

yaitu  yang  disandalkan  kapada  Allah  seeara  hakiki,  dan  terkadang
disandarkan  kapada  hamba.  hi  adalah  si fat  dimana  perintah  dan
larangan, pelaksanaan dan tidak adanya pelaksanaan berlaku.  Semua

perbuatan   hanba   yang   disandarkan   kapada   Allah   berdasackan
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anggapan daqupak kekuasaan, dan dikatakan, ;i..in°l i_j (7»enczpfa!ha»

A¢#);a/¢fo faafr 4//a%). Sedangkan apa yang disandarkan kapada hanba
sesungguhnya  tebadi  dengan  takdir  Allah.  Ada  yang  mengatakan,
upaya  adalah  hck  manusia,  karena  itulali  dia bisa mendapat pujian
atau  celaan,  sebagaimana halnya  orang yang buruk rupa dicela dan
orang yang bagus parasnya dipuji.

Pahala dan siksa merupakan tanda, karena hamba adalah milik
Allah, Dia berhak melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Penjelasan
me`±Sinai ini telah dipaparkan dalan bab firman Allah,  gL}, IjiL€ it

rf3X:i:ri) "Karena itu janganlch kamu mengadakan seku[fu-sekutu bagi

i4//aft." (Qs. AI Baqarah [2]: 22)

hi adalah salah satu cara yang ditempuh dalam menakwilkan

ayat  tersebut,  namun  dia  tidck  menyinggung  kata  \J,  apakah  itu
mashdar aden maushul .

Ath-Thabari   berkata,    `"engenal   masalch   ini    ada   dua
pendapat.  Chang yang mengatakan masAdrr, maka maknanya adalch
padahal    Allah-lch    yang   menciptakan   kamu    dan   menciptakan
perbuatan  kamu.  Sedan8kan  yang , mengatakan  maasAef/,  malmanya
adalah menciptakanmu dan menciptakan yang kamu perbunt. Artinya,
dari situ kamu membuat berhala-belhala dari kayiL dari tenbaga, dan
sebagalnya."

Kenudian  dia  mengenukakan  riwayat  dari  Qatadah  yang
menguatkan  pendapat  kedua,  yaltu  mengenai  fiman  Allah  dalam
surah Act-Shaaffaat ayat 96, ajliii e3

`br) ¢Padchal AIlah-lch

yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbunf), dra beckata,
"Maknanya, dengan tangan kamu."

ch    |bnu  Abi  Hatin juga  meriwayatkan  dari jalur  Qatadah,  dia

berkata, Timan Allah dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 95,  - 6jlSJ€
'O)ft (Kamu menyembah apa yang hamu pahat) ndfs;ndn::ya adedah
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berhala.Sedan8kanfirman-Nya,'OjJii}'GJ;Z±i>&`3(Pad".4//aft-

lah yang telch menciptakan kamu dan apa yang harm perbuat ituty
maksudnyaadalah'dengantangankanu."

Sementara   itu,   golongan   Mu'tazilah   bexpedoman   dengan

penakwilan  ini.   As-Suhaili   dalam  kitab  Ivaf¢`zj.  ,4/  Fz.fr  berkata,
"Orang-orang  sependapat bahwa perbuatan para hanba tidqk terkalt

dengan elemen dan fisik, sehingga tidak dikatakan aku membuat tali,
atau aku menbunt unta,  atau pohon. Karena demikian, maka orang
yang  mengatakan,  `Afu  takjub  dengan  apa  yang  engkau  perbunt',-,,        A

maknanya adalah fradats. Dengan demikian fiman Allah,
'0|±:6 a) (Padahal Allah-Ice yang merdptakan kamu dan apa yang

fam«   perhaaf)   hanya   ditakwirian   sebagai   masftdrr.   Demikian

pendapat Ahlus sLmch.  Dan tidak benar pendapat Mu'tazilah yang
mengatckanbahwaitu7»aasAef/,karenamerekamenyatakanbahwaitu
berlaku pada berhala-berhala yang mereka pahat, yang nana mereka
mengatakan,     `Perkiaraannya    adalah    menciptakan    kanu    dan
menciptakan   berhala-berhala'.   Mereka  juga   menyatakan,   bahwa
susunan redaksinya menfudikasikan apa yang mereka katakan karena
didalulukannya fiman Allah dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 95,  \-i
'®j+;i  (apa  }rtyng  fam« paAaf).  Karena  pahatan  itu  teljadi  peda

bebatun  yang   dipchat,   mcka  demikian  juga  mac   yang  kedua.
Perkin-ya  menurut  mereka  adalah  apakch  kanu  menyenbah
bebatun   yang   kanu   pahat   itu,   padahal   AIlch-1ch   yang   telch
menciptckan kanu dan menciptakan bebatuan yang kalian perlakukan
itu."

hilch syubhat mereka, padchal ini tidak benar jika dipandan,g
dari   seri   nahwu,  karena  mac   bersana  fl'/  yang  khusus  hanya
berfrogsi   sebagai   masAdar.   Bcndasarkan  hal   ini,   maka   ayat   ini
membantah   madzhab   mereka   dan   merusak   pendapat   mereka,
sedangkan   penerapannya   sesuai   pandangan   Ahlus   sunnah  justni
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sangat tapat.

Jika  ada yang mengatakan,  bahwa  tcckadang  dikatakan,  aku
membuat   piring,   aku   membuat   bejana,   maka   benar  juga   bila
dikatckan, aku membuat patung. Maka kami katakan, itu tidak terkait
kecuali  dengan  bentuk  penyusunan  atan  peran8kaian,  yang  nana

perbuatan ini disapakati i.Adats bukan dasamya. Selain itu, karena ayat
ini  meneran8kan  tentang  keberhakan  Yang  Maha  Pencipta  untuk
disembah,   karena  kesendirian-Nya   dalam   mencipta,   dan   sebagai
bantthan terhadap orang yang menyenbah sesuatu yang tidak dapat
mefro`ipta balikan mereka sendiri diciptckan, maka Allah mengatakan,
"Apakah  kalian  menyembch  sesuatu  yang  tidck  menciptakan,  dan

meninggalkan  penyembahan  terhadap  Dzat yang  telch menciptakan
kalian dan menciptakan pchuatin kalian yang kalian prfuat."

Seandainya  mereka  itu  saperti  yang mereka nyatakan,  tentu
tidck berlakulch dalil dari perkataan ini. Karma jika Allah menjadikan
mereka   menciptakan   sendiri   perbuatan   mereka,   sedangkan   Dia
menciptakan    bchagai    jenis,    berarti    Iria    telah    menyertakan
(menlpersekutukan) mereka dengan-Nya dalani mencipta. Maha Suci
Allah dari kedustaan ini.

AI  Baihaqi  dalam  kitab  ,4/ /'tr.gnd  berkata,  `Timan  Allah
dalansunhGhaafirayat62,;;ji:)+a,eiizrj&1iz},;(ya#gdenz.fa.a»

itu adalah Allah, Tuhanmu, Penctpta segala sesuatub, rmenir:almxp dirt
dan perbuatan, yang baik dan yang bun)k. Allah juga berfiman dalani
surahdr-Ra'dayat16,]j}±i>5ial.Iac:=i±i;+ilji;i;d}jJ,lji;ii
•,.:gi..:Ji'#S`@`(Apahahmerekameoyadikanbeberapasekutubagi

Allah yang  dapat menciptakan  seperti  ciptaan-Nya  sehirmga kedua
ciptqan  itu serupa menunLt pandangan mereha.  Katakanlah, `Allah
4ddJzjA  Pe"czpfa  segr[/a  sex"afzf ').  Dalan  ayat  ini,  Allali menafikan
adanya  pencipta   selain-Nya,   dan  menafikan  adanya  yang  bukan
malchluk   selain-Nya.   Seandainya   perbuatan-pelbuatan   itu   bukan
makhluk-Nya,  berard  pencipta  sebagian  hal,  bukan pencipta  segala
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sesuatu,    dan   tentunya   ini   bertentangan   dengan   ayat   tersebut.
Sebagaimana diketalui, bahwa perbuatan lebih banyak daripnda diri,
seandainya AIlah sebagai pencipta diri dan manusia sebagai pencipta

perbuatan,  tentu  malchluk  manusia  (ciptaan  manusia)  lebih  banyak
daripada makhluk AIlah  (ciptaan AIlah).  Maha  Suci AIlal  dari  itu.
Allah  berfirman,  '®*;;}' L;3 }±ai;i &13  (PadrfaaJ ,4/haft-/aft );a#g

menctptakan kam dan apa yang harm perbuatD."

Makki  bin Abi  Thalib  dalam  kitab J'rab 14J  gwr`aH  berkata,
"Golongan Mu'tazilah mengatakan bahwa mac yang terdapat dalan

fiman AIlah dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 96, 6jLha' t;i (dr# a[pa

yang hamw perbwaf) adalah mac 7»ausA"/, karena mereka menghindari
untck   mengakui   keumuman   ciptaan   bagi   Allah.   Yang   mereka
maksudkan  adalah  Dia  penciptaan  hal-hal  yang  dipahat,  termasuk
berhala-berhala.   Sedangkan   perbuntan   dan   gerakan,   mcka   tidak
temasuk  dalan  ciptaan  AIlah.   Mereka  juga  menyatakan  bahwa
dengan  itu  mereka bermaksud  mensucikan  AIlah  deri  menciptakan
keburukan. Namun pendapat mereka disanggah oleh golongan Ahlus
sunnah,  bahwa AIlah juga menciptckan iblis,  dan itu semua adalah
keburukan.AllahberfimandalamsurahAIFalaqayat1-2,'+};jiJj
';3|S 6 S} .c± tJfi` uKatakanlch, `Aku berlindung kepada Tuhan yang

mengusal  Subwh,  dari  kyahatan  mckhluk-Nyao,  hi  "enjeriaskan
bahwa AIlah juga yang menciptakan keburukan. Sementara para qun`
dan para pengragu menisbatkan J[-±} ini kepada \[-I;, kecuali Amr bin

Ubaid,  tokoh  Mu'tazilal,  yang  membacanya  dengan  tanwin  untuk
membenarkan  madzhabnya.  Namun  pandangan  ini  tertolak  dengan
ijma'   orang-orang  sebelumnya  yang  membacanya  dengan  i.dft¢/aft

®ukan dengan fo»wz.»)."

Dia berkata,  `Thena  Allah  adalah  Pencipat  segala  sesuatu,
termasuk juga kebaikan dan keburukan, maka mac  adalah 7%asAdar.
Maknanyaadalahmenciptakankanudanmenciptakanperbuatanmu."
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Penulis  kitab  j4/ Karytya/ menguatkan  madzhal]nya,  bahwa
firman  Allah,  6jri€ lJ3  (dr#  apr }/any ha"# perd#af)  adalah

teljemahan dari fiman-Nya seberi]mnya, 6j---=pr5' LJ (apa );¢»g ham«

pcz%a!f), sedangkan mac pada kalimat 6j---±pr5 lf disapakati sebagal mac

ma%SAcz/,   sehingga   ma[o   setelahnya   tidak   beralih.   Dia   kemudian
mengemukakan, "Jika Anda mengatakan, saya tidak mengin9kari mac
sebagai   mczsAda!r,   dan   maknanya  `adalah   menciptakan   kamu   dan
mefroiptakan   perbuatan   kamu   sebagaimana   yang   dikatckan   oleh

golbngan  Mujbirah,  yalmi  Ahluss  sunnal,  maka  Saya  (Ibnu  Hajar)
katakan,  yang paling mendekati  untuk membuktikan kekeliruan itu,
bahwa malma  ayat  ini jelas-jelas  menolalmya.  Sebalb  Allah berdalil
kepada   mereka   bchwa   yang   disembch   dan   yang   menyembah
semuanya  adalah  ciptaan  Allah,  lalu bagainana makhluk  disembal

padchal    yang   menyembah   itu    adalah    yang   membuat   bentuk
seseprbahan  itu.  Seandainya  tidak  demikian,  tentu  dia  tidck  dapat
membchtuk  dirinya  sendiri.  Jika  perkiraannya  adalah  menciptckin
kamu dan menciptakan perbuatanmu, maka tidak bisa menjadi dalil
atas mereka."

Dia  berkata,  "Jika  Anda  mengatakan  bahwa  mac  tersebut
adalah mac maasAzf / tapi perkiraanya adalah padahal Allah-lah yang
menciptakan  kamu  dan  apa  yang  kamu  peri]uat,  maka  saya  abnu
Hajar) katakan, jika demikian mcka itu tidak bisa menjadi dalil atas
orang-orang musyrik. "

Ibnu Khalil As-Sukuni menanggapinya, dia pun mengatakan,
"Perkataarmya ini mengalihkan ayatnya dari konotasinya yang haldhi

kapada bentuk penakwilan yang bukan karena danirat (terpaksa), tapi
karena  untuk  membela  madzhabnya  yang  menyatakan  bahwa  para
hamba  menciptakan  upaya  mereka  sendiri.  Jika  diterapkan  kapada
berhala,   maka   gerckan   tidak   berlaku.   Sementara  Ahlus   sunnch
mengatakan, bahwa AI Qur`an diturunkan dengan bahasa Arab,  dan

para  ahli  bahasa  Arab  menyatakan  bahwa  perbuatan  a[ata  keba)
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setelah  mac  ditakwilkan  sebagai  masftdrr,  saperti  kalimat 4 J.aba#z.I.
mac   sfta#a'fa   (aku   tckjub   dengan   apa   yang   en8kau   lakukan).
Mcksudnya,  perhatarmu.  Berdasarkan  hal  ini,  maka  makna  ayat
tersebut  adalah  menciptckan  kamu  dan  menciptakan  perbuntanmu.
Sedangkan   perbuatan   disapckati   bukan   inti   berhala,    sehingga
malknanya menunt mereka, karena Allah adalch pencipta perbuntan
kamu yang dianggap oleh golongan Qadariych bahwa mereka sendiri

yang menciptakamya, maka yang lebih utana bahwa Am adalah
pencipta,karenatidakadasatupunyangmengkliampenciptaan,yaitu
bethala-berhala."

Dia berkata, `Masalah ini berkutat peda hakikat didahulukan
daripada kiasan,  dan tidak  eta peran yang  maj"A  bila bersanding
dengan yang ra/.I.A. Demikian ini, karena kayu yang darinya diburtkan
berhala-berhala  dan  bentuk-bentuk untuk berhala,  bckanlah  dengan
perbuatan  kita,  akan  tetapi  perbuatan  kita  adalah  apa  yang  Allah
takdirkan kepada kita yang berupa makna-makna yang  diupayckan,

yang nana dengan itulch adanya pahala atan siksa unfuk para hanba.
Jika linda mengatalkan,  `Tckang kayu menbunt tempat tidur', maka
malknanya   adalah  menciptakan   gerakan  pada   status   yang  Am
tAlT#e=iap=T'®hi±¥::OuLfr¥¥:?p¥datA=,P2t„::::AK;#:

menciptakankamudanapayanghamuperbuat)"dsahamrsdirfuAI±
secara hckiki, yaitu perbuatanmu.  Sedangkan apa yang dituntut dari

golongan  Mu'tazilah  untuk  menyan9kal  kaun  mus3rikin  dari  ayat
tersebut    adalah   bukti    yang   paling   jelas.    Karena   bila   Allah
mengabarkan balwa Dia-1ah yang menciptakan kita dan menciptakan

perbuntan  kita  yang  dengannya  tampak  dampak  di  antara  bentuk-
bentuk berhala dan laimya, mcka yang lebih layak dikatakan adalah
Dia sebagal Pencipta pembunt danpak yang tidak seorang pun yang
mengingkarinya,   baik   orang   Sunni   maupun   Mu'tazilah.   Bukti
kesamaan  pendapat  merupakan  bum  terkuat  terkait  dengan  lisan
orang  Arab  daripada  yang  lain.  Az-Zanakhsyari  menyapakati  itu
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ketika menyinggung tentang firman Allah dalam surah AI Israa`  ayat
Z3,'L}rfLis®+i'sti(Makasehali-kalijanganlahkanumengata;an

kepada    keduanya    perkataan    `ah'),   kareun    iri    yamf   paling
menunjukkan  penafian  pemukulan  daripada  misalnya,  mengatakan,
wa/aa fadfarz.A"A«ma[a (dan j anganlah kanu memukul keduanya)."

.  Kemudian  dia  mengatakan,. bahwa  mengapa  ayat  ini  tidak
memberitahukan bahwa setiap perbuatan hanba adalah ciptaan Tuhan
sertyngga  bisa  dijadikan  sanggahan  terhadap  orang-orang  musyrik
dengan  tetap  menjaga  susunan  redaksi  yang  indah.   Orang  yang
mengikat  ayat  ini  dengan  pefouatan  hamba  tanpa perbuatan,  maka
hendaknya mengemukakan dalil, karena asalnya tidak ada.

AI Baidhawi menjawab, bahwa klain yang menyatakan mac
sebagai  masAdar  lebih  tapat,  karena jika perbuatan mereka karena
diciptakan Allah,  maka yang berhenti  pada perbuntan mereka lebih
utana dengan itu.

Ath-Thaibi berkata, "Selengkapnya, dikatakan bahwa menurut
ahli ilmu bayan, kiasan lebih utama dari pcmyataan yang tenis terang,
sehingga jika hukum umum tidak ada untuk menafikan yang khusus,
maka itu mertxpakan dalil yang paling kuat."

Penulis  kitab  4/ Kaytya/ telah  menempuh  cara  ini  dalam
menalidrkan fiman Allah dalam surah AI Baparah ayat 28,  aj;Zzj 'llig

giv.(MengapahamkofTkapad:AIlaho.

Ibnu  AI  Manayyar  berkata,  `"emang  benar pendapat  yang
mengartikan mac sebagal masAdrr, karena mcneka tidak menyenbah
berhala-berhala itu sebagai batu atan kayu yang tidak berbentuk, akan
tetapi mereka menyenbahnya karena bentuk-bentuknya, .padahal itu
adalah akibat dari perbuatan mereka. Seandainya mereka sendiri yang
membuat   benda-benda   itry   maka   tidaklah   cocok   memburukkan
mereka dengan alasan bahwa sesenbahan itu dari basil ciptaan yang
menyenibah.  Chagrorang  yang  menyilisihi  sapendapat,  bahwa  inti
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berhala  bukanlah  hasil  perbuatan  mereka.  Seandainya  sebagaimana

yang mereka nyatakan,  tentu perlu  adanya pembuangan kata,  yakni
padahal   Allah-lab  menciptakan  kanu   dan   apa  yang  kanu  buat
bentuknya."

Dalam   hadits   sAaAz.h   telch   dinyatakan  makna  yang   telah
diisyaratkandalambabfimanAIlch,PL2¢S?}£:}r"Se!].apwahai

Dz.a  dr/am  *esz'haha7z."  (Qs.  Ar-Ra!±maan  [55]:  29),  dari  Hudzaifth
secara   marrty',   bahwa   Allah   menciptckan   setiap   ,pembuat   dan

perbuatannya.   Yang   lainnya   mengatakan   pendapat   orang   yang
menyatakanbahwayangdimaksuddenganfiman-Nya,'®jlaijti3(dr»

apa }Ja#g  hamw perb#af)  adalah  bendanya,  sedan8kan  benda  yang
dibuat  menjadi  berhala-berhala  itu  adalch  batil.  Karena  para  ahli
bahasa tidak mengatakan, bahwa manusia membuat batang, atau batu,
tapi mereka. membatasi itu dengan hasil pembuatan, sehingga mereka
mengatakan, "membuat kayu menjadi berhala," atau `inembuat batu
menjadi  patung."  Jadi,  makna  ayat  ini  adalah  Allah  menciptakan
manusia  dan  menciptakan bentuk berhala.  Sedangkan  yang  dipchat
atan dibentuk manusia, maka itu adalah pembentukan atau pemahatan,
dan  ayat  ini  telah  menyatakan  itu.  Yang  diperbuatnya  itulch  yang
dinyatakan bahwa Allah-lan yang menciptakannya.

A1-Twist  dalam kitalb  Mukhtashar  Tafisir  AI  Fakhr Ar-Razi
berkati  `Dengan  ayat  ini  orang-orang  berdalil  bahwa  perbuatan
hamba dalah makhluk Allah berdasarkan z.hat) mac sebagai masAdrr.
Sementara golongan Mu'tazilah menjawab, bahwa penisbatan ibadah
dan pemalatan  kepada mereka  adalah bentuk penisbatan perbuatan
kapada  pelalm.   Selain   itu,   karena  AIlah   memburukkan   mereka.
Seandainya perbuatan itu bukan milik para makhluk, tentu Allah tidak
akan membun)kkan mereka.  Mereka juga mengatakan,  `Kami  tidak
menganggapnya    sebagal    masAdrr,    karena    AI    Akhfasy    tidak
membolehkan un8kapan, a 7.aba»z.I. mac gefmf& (aku takjub dengan apa

yang englrau pchuat). Maksudnya, pefouatanmu, dan dia mengatakan
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bahwa itu khusus untuk / '/ m„fq[ 'addz..  Kalaupun kami mengatakan
demikian, tapi itu tidak men8halangi dari perkiraan mac sebagal objek
bagi  para  pemahat,   dan  karena  kesesuaiannya  dengan  apa  yang
mereka  pchat.  Selain  itu,  karena  orang  Arab  biasa  menyebut  inti

perbuatan  sebagai  perbuatan,  sehingga  dalam  masalah  ini  mereka
mengatckan, amz./a /w/aa» (fulan melakukan), dan karena maksudnya
adalah   merendahkan   ibadah   mereka,   bukan   menjelaskan   bahwa
mereka   tidck   mengadakan  perbuatan  mereka  sendiri.   Ini   ndalah
syubbat  yang  kuat.  Yang  lebih  utama  adalch tidak berdalil  dengan

ayap:druntukmaksudtersebut."

Asy-Syams AI Asbahani menjawab dalam kitab tafsimya yang
merupakan ringkasan dari Tafsir AI Fakhrurrazi, dia berkata, " L;i

6jiiij(da»apa)J¢ngham%perbzfaf),maksudnyaadalchperbuatarmu.

hi menunjukkan bahwa perbuatan para handba adalah malchluk Allah,
dan  bahwa  itu  merupakan  upaya  para  hamba,  karena  ditetapkan
sebagai  perbuatan  mereka.   Sehingga  itu  menentahkan  madzhab
Qadariyah  den  Jabriyah.  Sebagian  ulama mengLiatkan  mac  sebagai
7»asAdrr,  karena  mereka  (orangrorang  mus)ri]O  tidak  menyembal
berhala-berhala  itu keeuali  karena perbuatan mereka  sendiri,  bukan
karena dzat patung. Jika tidak tentu mereka menyrmbahnya sebelum
mcmbentuknya.     Jadi,     ini     mengesankan     seolahrolah     mereka
menyembch   pefouatan   itu,   sehingga  Allah   menSngkari   mereka
lantaran  menyembch  pahatan  yang  tidak  terpisal  dari  pelbuatan
makhluk."

Syai]ch    Taqiyuddin    bin    Tainiyah    mengatakan    dalam
menyangkal pandangan Rafidhah, `-Kami tidak menganggapnya mac
m¢usA"/,  tapi bukan sebagai dalil bari golongan Mu'tazilah, karena
frmqm A]:+ch, .;i u= ^hr} (Padahal Allah-lah yang nenciptahan karmu|

merfeakup  dzat  dan  si fat-si fat  mereka.   Berdasarkan  hal  ini,  jika

perkiraannya adalch padahal Allah-1ch yang menciptakan` kamu dan
menciptakan yang kamu perbuat, jika maksudnya adalal membuatnya
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(menciptakannya)  sebelum  pemchatan,  mestinya  yang  diperbuat  itu
bukan malchluk. Nanun ini tidak benar, sehingga maksudnya adalah

penciptaannya sebelum pemahatan dan setelahnya,  dan bahwa Allah
mencintakannya  dengan  segala  bentuk  dan  pahatan  di  dalamnya.
Dengan  demikian,  ditetapkan bchwa Dia-1ch yang menciptakan  apa

yang terlahir dari perbuatan mereka.

Ayat  ini  menunjukkan bahwa Allah  menciptakan perbuatan-

perbuatan yang disandarkan kapada mereka den menciptakan apa-apa
yang terlahir darinya.  Hal ini  sesuai dengan far/.z.A bahwa itu adalah
moa!   rmasAdar  dilihat  dari   segi  redaksinya  yang  mengindikasikan
bahwa Allah ,mengingkari penyembahan mereka kepada yang dipahat.
Selain  itu,  ini  juga  sesual  dengan  penSngkaran  apa  yang  terkait
dengan yang dipahat,  dan ballwa itu adalah makhluk-Nya,  sehingga

perkiraannya   adalah  Allah  pencipta  yang  menyenibah   dan  yang
disembah   itu.   sedan9kan   perkiraan   `Allah   menciptakanmu   dan
menciptckin   perbuatanmu,'    yakni   bila   mac    dianggap    sebagai
masAdrr,  sehingga tidak ada yang menuntut untuk mencela mereka
karena tidak menyembah-Nya."

Syal]th   Sa'duddin  At-Taftazani  menyepakati  cara  ini  serta
menjelaskannya, dia mengatakan dalam kitab fy¢rfa .4/ i4ga[ `z.d setelah
menyebutkan asal masalahnya dan dalil-dalil dari kedua golongan, di
antaranya argumen Ahlus surmah dengan ayat tersebut,  \111;3 izi{> &13
'Ofa6(PadahalAllah-lahyangmenciptakankamdanapayangkanu

perd2faf),    mereka    mengatakan,    "Maknanya,    dan    menciptakan
perbuatan  kanu."  Berdasarkan  pendapat  bahwa  "aa  adalah  mac
masfrdrr, dan mereka menguatkan itu karena tidck perlu membuang
kata ganti.  Maka bisa saja maknanya adalah dan menciptakan basil

perbuatarmu,  berdasarkan  anggapan  mac  sebagai  mczzASA„/,  dan[ ini
mencakup perbuatan para hamba. Karena jika kita mengatakan bahwa
itu makhluk Allah atau hamba, maka perbuatan itu tidak dinaksudkan
sebagai makna masAdrir, yalmi Pengaddan, ` tapi yang dihasilkan dari
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masAdrr,    yaitu   yang   berkaitan   dengan   pengadaam    dan   dapat
disaksikan berupa gerckan atau dian."

Catatan

Orang-orang    yang    menulis    tentang    I"mb    j4/    O«r`a»
membolehkan menganggap mac dalam fiman-Nya, '®jlfro€ a sebagai

mac tambahan berdasarkan apa yang mereka kemukckan, bahwa kata
m¢a'`ini mempunyai banyak makna, di ahtaranya:

1.          A4dsAda7.     yang     dibaca     dengan     harakat    /q!AaA     dan
disanbungkankepadaha/danmz.mdalamkalimatazii>.

MausA"/  yang  dibaca  dengan  harakat /zzfAch   sebagal  a!A/
kepada yang telah disebutkan sebelumnya. Maksudnya adalah
menciptakan  kanu  dan  yang  kamu  pelbunt  yang  dengan
benda-benda itu kamu menbuat berhala, saped kayu, bafu dan
sebagainya.

Jsfj:flan  ®artikel  tanya)  yang  dfoaca dengan harakat /8!AaA
karena penganih 6jilas schagai celaan bari mereka dan hinaan

bari perbuntan mcneka.

4.         Ivafairch yang disifati, hukurmya adalah hiram maashaf/.

5.         Iva, dengan makna dan apa yang kanu pchuat itu, akan tctapi
Allah-lch yang menciptakarmya.

Selanjutnya AI Baihaqi berkata, "AIlch telch berfiman dalam
surahAIAn'aarnayatll0,.+J>:;+:I+3-£3:;,i:)i{ji>(Dz.a
menctptakan  segala  sesuatu,.  dan  Dia mengetahai  segala  sesuatrty,
Allah menyatakan bchwa Dia menciptakan segala sesuatu, dan bahwa
Dia mengetahui segala sesuatu. Maka sebagainana tidak ada sesuatu

pun  yang  luput  dari  pengetahuan-Nya,   demikian. juga  tidck  ada
sesuatu  pun  yang  keluar  dari  penciptaan-Nya.   AIlch  juga  telch
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berfirman dalam surah AI Mulk ayat 13-14,  i;P! * lJ3€i` £i }Z!'S lj#
';j±>°S';i:1'Ofl);:^±d\g(h.,.+±±(Danrahasiaha;l;hperk:taanmuatau

lchirkanlch;  sesungguhnya  Dia  Maha  Mengetchul  segala  isi  hati.
Apahah  Allah  yang  menctptakan  itu  tidak inengetaha  [yang  karrm
lahirkan dan rahasiakan]).

Allah mengabarkan baliwa perkataan mereka yang dilahirkan
maupun   yang   disembunvihan   adalah   ciptaan-Nya,   karena   Dia
mengetahui  itu  semua.  Allah juga  telah berfirman  dalan  surah  AI
Mum ayat 2, ilH°13 a;:j°l ;ji;i (ya#g men/.adz.ham mafz. da# for.dwp) dan

berfiman dalan surah An-Najm ayat 44, \aiJ tJt;i 3i iji3 (Dan baAw

Dialah  yang  mamatikan  dan  menghidupkan),  AI:\ch  mengEtoackAIL
bahwa Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan, dan bahwa Dia-
lab yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maka nyatalah bahwa
semua perbuatan, yang baik maupun yang buruk adalah berasal dari
ciptaan-Nya  dan pengndaan-Nya.  Selaln  itu,  Allah berfirman  dalan
surah AI Anfaal ayat 17, d3 @t :fi3 ::i;3 °S! 'l=ii) I;3 (Da# b%fa# fa"%

yang   mele:i'xpar   ketika   ka;rm   melempar,   tetapi   Allah-lch   yang.
me/empar), dan firman AIlah dalan surah AI Waaqi'ch ayat 64,  a=-Jii
'®S)I.}\';$1°¥I'hiS:;i(KanukahyangmenunbuhkannyaatouKandkch

yangmenumbuhkannydy.

Allah   menarik   semua   perbuatan   ini    dari   mereka   dan
menetapkannya  kepada  Diri-Nya  untuk  menunjukkan  bahwa  yang
memberlakukan itu hingga menjadi ada setelah sebelumnya tidak ada
adalah   Dia.   Juga,   bahwa   yang   tejadi   dari   manusia   hanyalah
melakukan  perbuatan  itu  dengan  kemampuan  yang  diadakan  Allah
sesuai  dengan  kehendak-Nya.   Jadi,   itu  semua  bagi  Allah  adalah
ciptaan (malchluk), yang bemakna pengadaannya dengan kekuasaan-
Nya yang gadz.z.in. Sedangkan bagi para hanba maka itu adalah upaya,

yang  bemakna  terkait  dengan  kemampuan  yang  diadakan  dengan
melakukannya,   yang   nana   itu   merupakan  ,upaya   mereka   dan
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teljadinya   perbuatan-perbuatan   ini   sehingga   menjadi   ada,   yang
terkadang  berbeda  dengan  perbuatan  yang  mengupayakarmya.   Ini
termasuk   bukti   terbesar   yang   menunjukkan   adanya   Dzat   yang
mengadakannya sesuai dengan kchendak-Nya."

Setelah  itu  dia  mengemukckan  hadits  Hudzaifan  yang  telah
disinggung tadi, lalu berkata, "Yang disebutkan dalam dosa iftitch di
ilIva.i she,Lot, ':±J-j\.,';;i a:;±Jr) (dan kebunhan buhanlah kepada-MuD ,

maknanya  adalah  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  iin-Nadhr  bin
Syumail,   `Dan  dengan  keburukan  tidak  mendekatkan  diri  kepada-
Mu'.v"

Yang  lain  mengatckan  bahwa  ini  adalah  bimbingan  untck
beradab dalan menyanjung Allah, bahwa yang disandangkan kepada-
Nya hanyalah perkara-perkara yang baik, tidak termasck yang buruk.
Dalam  hadits  itu juga  disebutkan,  'cL:L£ ;+ gli;j°t3  (Da# );a#g

mendapat  petrtyuk  adalah yang  Engkou tunjuk{). I]oi "enghoarkan
bahwa  Allah  menunjuki  siapa  yang  dikehendaki-Nya  sebagaimana

yang dinyatakan dalam AI Qur`an.

Dalan   hadits   Abu   Sa'id   yang.  telah   dikemukakan   pada

pembahasan   tentang   hukum,   yang   permulaarmya,   bahwa   setiap
penguasa mempunyai dua teman kapereayaan disebutkan,  # ij:ai;I.13
^dr) ';,;4i  (Dan yang terpelthara adalch yang dipelihara AllchD. hi

menunjukkan    bahwa    Dia   memelihara    sejumlch    orang    (yakhi
memelihara  agar  tidck  melakukan  dosa  atau  kesalchan)  dan  tidck
memelihara sejumlah orang.

Yang    lain    juga    mengatakan,    bahwa    sangat    mustahil
kemampuan hanba untuk mengeluarkan dari yang tidak ada menjadi
ada, ry yaitu yang diun8kapkan dengan istilah menciptakan,  sedan9kan

penevtapan  itu  bagi  Allah  adalal  pasti.  Karena  kemampuni  untuk
mengeluackan  dari  yang  tidak  ada  mengalah  kapada  men8hasikan
sesuatu   yang  bukan  hasil,   maka   saat  pengarahannya  harus   dari
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keberadaarmya karena yang tidak ada mustahil men8hasilkan sesuatu.
Jadi,   kekuasaan-Nya   (kemampuan-Nya)   adalch   pasti   sedan8kan
kemampuanparamakhlukhanyalahdampakyangtidaktetapsehingga
mustahil memunculkannya.

Banyck sekali nukilan dalil dari AI  Qur`an dan hadits sfoclfez.fa

yang   menyatckan   kesendiriannya   AIlah   dalam   mencipta,   saperti
fiman Allah dalan surah Faathir ayat 3, &1 :r=; j},lj irf Ji (4d¢fafo

pe#c!Pf¢  se/al.#  4//aft),  firman-Nya  dalam  surah  Luqmaan  ayat  11,
*j.°cp'ifufu'S±ri>rfus,fjfeuMahaperlihatkanlcholehakepadakuapa

yang telah dictptckan olch sembaham-sembahan[mu]  selaln AllchD. D..1
antara  dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah menetapkan pada
ciptaan-Nya  apa  yang  dikehendcki-Nya,   dan  ketetapan  mengenai

pchala  dan  siksa  mereka  tidak  bertopang  pada  anggapan  bahwa
mereka menciptckan perbuntan mereka sendiri, tapi penetapan pchala
dan  siksa  itu  berdasarkan  adanya  kemampuan  mereka.  Sedangkan
upaya para hamba, maka tidak berlaku kecual pada linBkup upaya,
contohnya adalah anak panah yang dilontarkan seorang hamba yang
tidck ada perannya dalan mengan8katnya.  Demikian juga tidak ada
peranya  dalan  mengena]ran  pada  sasarannya.  Selain  itu,  karena
kehendak AIlah terkait dengan sesuatu yang tidak ada tapal batasnya,
sedan8kan kehendak hamba tidak terkait dengan itu walaupun disebut
kehendak. Demikian juga ilmu AIlah tidak ada batasnya,  sedan8kan
iinu hamba tidck terkait dengan itu walaupun disebut ilmu.

Sebagian ahli bid'ah berdalil dengan fiman Allah dalan surah
Az-Z:urr`AItt;at62,i;a.trdis^&\(Allahmenciptakansegalasesuatu`

ketika  menyatakan  bahwa  AI  Qur`an  ndalal  makhluk,  kareha  AI

Qur`an adalal s)/az.` (sesuntu). Nu'alm bin Hammad dan laimya dari
kalangan  ahli  harits  menanggapi,  bchwa  AI  Qur`an  adalah  ha/am
AIlch,  dan  itu  adalah  si fat-Nya.  Selain  itu,  disapckati  bahwa AIlah
tidak telmasuk ke dalam keumuman fiman-Nya, :;+I :I+ (segrJ¢

sesacfw),   dan  demikian  juga  dengan  sifat-sifat-Nya.   Juga  saperti
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firman Allah dalan surah Aali `haraan ayat 28, a:i;` &1 *3iin.~j (Da#

Allah  memperingatkan   hamu   terhadap   Diri   [siksa]-Nydy  dens;an
firman-Nya dalam surah AI Anbiyaa` ayat 35, ?;+j°I i...i;/i uJJ` :}r

(Tiap-tiap yang bdyiwa akan merasckan mat{D.

;i.ji> \J I:}}i :tij;=a;i}, 'Jd.;.*j (Dq» dz-faf8fan faEpada ora»g-
orang yang menggambar,  "Hidrpkan kenbdi apa yang telch kamu
czpf¢ha7f . ')  Demikian  redaksi  dalam  riwayat  mayoritas,  dan  itulah
redaksi  yang  terpelihara.  Sementara  dalam  riwayat  AI  Kusymihani
dicantumkan   dengan   redaksi,   ]j---i:£J   (D¢n   Dz.a   mengrfafa#).

Maksudnya, Allah atau malaikat dengan perintah-Nya.

AI  Kamari  berkata,  "Redaksi  hadits  yang  7»aasAaf/  pada
masalah ini adalah, ;-ij' 'JLi."j (I)a» dz.faf&fan fagziada mereha), lalu

haani    Bulchari    menampilkan    tenpat   kembalinya   kata    ganti."
Penjelasan tentang penisbatan ciptaan kapada mereka akan dibahas di
akhir bab ini.

cal'Ouoi Jp3 &i 2]3€ -±ji d'!-  *)qi3 pi3i:ii 6i> tfp.I ai *rj a;

(Sesungguhnya  Tuhan  kamu  ialah  AIlah  yang  telch  menciptakan
langit  den  buni -hingga fir"m-Nya- Maha  suci  Allah,  Tuhan
semesfa a/am). Riwayat AI Kasynrihani mencanttmkan ayat ini secara
len8kap.  Yang  sesuai  darinya  dengan  apa yang telah  dikcmukckan
adalah  fiman  Allah,  ;[[[[Jqi3 5---fa.I i,J' 'Yi  (menczpfrfu.»  dan

memerintahkan  hanyalah  hak  Allahrty,  sehinggaL  bdr\ch  argirmen
denganfirmanAllahdalamsunahAz-Zumarayat62,i;flll£:I+8},`IIIIi

(Memczz7fchczzz    segzz/a    seszlazz.).    Karena    itulah    haam    Bulchari
mengivnginya dengan mengatakan,  j[[|fyi frEEE? 6ial.I &1 63T :i=S i;I J6
'ft]f)';jsJI'ti'Of]..Sife*ch,(IbmUyatmahberhata,``AIlchmdyelaskan

bahwa penciptaan itu merupakan bagian dari periutah berdasarkan
firman-Nya, ` Ingcttlah, menctptakan dan memeriutahian hanyalch hak
Allch'.')
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j4ts4!r  ini  diriwayatkan  juga  secara  mac4sfaw/  oleh  Ibnu  Abi
Hatim dalam kitab j4r-Jtadd a!/cz ,4/ /czfom!.)ryafe dari jalur Basysyar bin

Musa, dia berkata:   3£ 5ifj.6 c}`fyij ;;;tj.I i)` qi :J& .a£;S± o{: 6dr fry ¢
'{;^A\ ')i 'i;tit) 'chj:*:J\ (Ketika hami sedang di tempat Suf yon bin

Uyainah,   dia  berkata,   ``Firman-Nya,   `Ingatlah,  menciptahan  dan
memerintahkan   hanyalch   hak   Allah',   ctptaan   tw   adalch   para
malchluk,    sedangkan   perinah   itu   adalch   kalarn.')   K!enl"dian
diriwayatkan dari jalur Hammad bin Nu'ain dengan redaksi,   i:ip[[[[=.i

5Lal®I u' qi :d'¢ ai Jji£ :Jrii 93i 'ej£;Lit prjiii c¢ ]i3 i=£ }! 6dr

p'6j=£#is66pet#str}q°6+qi3ein°I6ii`j3:+:rc}€'vit}qi3
Oof:ri± CAku mendengar Sufyan bin Uyainah ketika ditanya tentang AI

Qprr`an,  apckch Dia makhlck?  Dia menjawab.  "Allah Ta'ala telah
5eyft:rma;,  `Ingatlch, me:nctptckan dan memerwich:ken hanyalch hck
Allah'. Tidalckwh engkou lihat bagalmara Allah membedakan antara

penctptaan dan perimtah. Periutah tw adalch kalam-Nya. Seandatnya
kalan-Nyaitumckhluk,temtutidckdibedahan.')

Saya Qbnu Hajar) katakan, dalan hal ini Ibnu Uyalnah telch
didahului  oleh  Muhammad bin Ka'ab  AI  Qurachi  dan  diikuti  oleh
Imam Ahmad bin Hanbal, Abdussalam bin Ashim dan se].unlah imam
lairmya. Semua itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari mereka.

Iinam  Bulthari  dalam  kitab  ffla/g  i4ra/  i4/   `Jbad  berkata,
"Allah menciptakan ciptaan dengan perintah-Nya berdasarkan firman-

NyadalamsurahAr-Ru`mayat4,1+a?3:)5ir}qij}~(Bag7..4//a!A-

/aA "rusa!# sebe/zfm dan SesndaA), fiman-Nya dalam surah An-Nahl
ayat40,bj..fe:I+a..j'JJ;`bi6ldj3i`i;;;±},d'SfuS;(Ses«ngg7fA#);a

perkataan  Kant  terhadap  sesuatu  apabila  Kant  menghendakinya.
Kami hanya mengatakan kapadanya,  ``Kun Oadilch] , " maka dia pun

/.adz.), dan firman-Nya dalam surah Ar-Ruum ayat 25z  i}-js 3f S;I+i ir3
o,ft.';jfu)dr])::1)(Dandicmtaratanda-tandakekuasaan-Nyaialch
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berdirinya langit dan buni dengan perintah-Nydy. Schin trfu, barry8k

juga hadits-hadits "wfczrm!fz.r darn Rasulullali SAW yang menyatakan
bchwa  AI  Qur`an  adalah  ha/am  Allah,  dan  bahwa  perintah  AIlah
sebelum para makhluk-Nya."

Dia juga berkata, ``Tidak ada seorang pun, baik dari kalangan
Muhajirin  maupun  Anshar,  atau  pun  dari  generasi  yang  mengikuti
mereka     dengan    baik     yang    mengutarckan    pemyataan    yang
bertentangan dengan hal itu. Mereka telah menyampaikan AI Qur`an
dan  Sunnah  dari  generasi  ke  generasi,  dan  tidak  seorang  pun  dari
kalangan   ulama  yang   menyatakan  pemyatann   yang  bertentangan

tl

dengan'itu hingga masanya Malik, Ats-Tsauri, Hammad dan para alhi
fikih  dari  berbagai  penjuru  negeri.  Demikian juga  pandangan  para
ulama yang kami  kenal  dari  dua kota  suci,  Irak,  Syam,  Mesir dan
REurasan."

Abdul Aziz bin Yahya AI Makki ketika berdebat dengan Bisyr
AI  Marisi,  setelah  membacakan  ayat  tersebut,  dia  berkata,  "Allah
mengal)arkan   tentang    ciptaan,   bahwa   itu   ditundukkan   dengan

perintah-Nya.   Perintah   itulah   yang   menjadikan   ciptaan   tunduk
dengannya. halu bagaimana bisa pedntah itu sebagal makhluk. Allah

juga beffiman dalan surah An-Nahl ayat 40,
'®Ji± .:rl 'ti 'Jf i (Sesunggwhnya perkataan

bi6uctj3f,i;;gr,d'Sfup!

Kant terhadap sesunlu

apabila Kani menghendakinya, Kani hanya mengatakan kepadanya,
``Kun   Oadilch] ,}   maka  ia  pun  jediD,  AIirch  "engfroardran bah[NIal

perintah  itu  lebih dulu  daripada sesuatu yang dijadikan.  AIlah juga
berfirman dalam surah Ar-Ruun ayat 4, i-i;J :p3 :}j ir }fyi j|, (Bagz.

Allah-lah   urusan   sebelun   dan   sesudahly.   Males;"dnya,   sedch]m

pens,;ptaan  makhluk  dan  setelah penciptaan  mereka, juga kematian
mereka,   dan   memulai   lagi   mereka   dengan   perintah-Nya   serta

I,,`

mengcmbalikan mereka dengan perintah-Nya. "

Yang lain berkata, `Kata a/ amr mempunyai banyak makna, di
antaranya:    pennintaan,    ketetapan,    perihal,    kondisi,    dan    yang
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diperintahkan, saped firman Allali dalam surah Huud ayat 101,   lri

eLi3|.;i;1+\ij':;±:pil9ji:¢bj;a;J¢!.1i#,T}{:>t±i(Ka[rc7fa

tiadalch bermanf act sedikit pun kapada mercka sembchan-sembahan
yang  mereha  seru  selain  Allah  di  wcktu  adzab  Tuhanmu  datangD.
Maksudnya, perintah-Nya untuk membinasakan mereka. Penggunaan
kata  a/  ma`m""r  (yang  diperintahkan)  dengan  a/  amr  ®erintch)
seperti  penggunaan  kata  a/  m¢Afa/w"a  (makhluk)  dengan  makna  a/
hah/g ®enciptaan)."

Ar-Ragivb  berkata,  "kata  a/  amr  adalah  kata  umum  untuk

:;::uLa2¥frpfkqai:£,°#¥i;a#ad#yd¥a=dz:#ha¥z.uhau:
%usan-"rusa»  Se7»zfanya[).  Peneiptaan juga  disebut  az  amr,  saperti
fiman Allah  dalan  surah AI  A'raaf ayat  54,  ;Jqi3 gL;±j.I ill' ¢i

(Menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak AllchD. De;n:Ban ini:rdn
sebadan orang mengartikan firman Allah dalam surah AI Israa`  ayat
85,;)i.,:H'c,)i:Jl+i(Katahanlah,"Rwhitutermasukur'usan
r%Aa#faf .') Maksudnya,  temasuk ciptaan-Nya,  den ini  dikhususkan
bagi Allah, tidak berlaku untuk para makhluk. Kemudian firman-Nya
dalamsurahAn-Nahlayat40,aL33i1;;;;gl+,u'jifu€;(Sex"nggrfe#)/a

perkataan  Kani  terhadap  sesuatu  apabila  Kcrmi  menghendckinydy
mengisyaratkan  kapada  penciptaan  dan  Allah  mengun9kapkannya
dengan redaksi yang sangat rin9kas, dan yang paling ringkas tentang

pembuatan sesuatu di antaranya adalah Allah berfirman dalam §urch
AIQamarayatso,.-XJ?\').q\.rffila')(Danperintahiramihanyalahsatu

perhafzz»). Allali mengun8kabkan tentang capatnya pengadaan dengan
kecapatan yang dapat dij an8kau oleh pemahaman kita.

Kata  a/  amr  juga  berarti  mendahulukan  sesuatu,  baik  itu
berupa pefkataan,  "I,akukanlch",  atan  "hendaklah melakukan",  atau
dengan kalimat berita, seperti fiman Allah dalam surch AI Baqarah

ayah 228 , '::;&+i '®LiEL]() (Wanita-wanita yang ditalak hendaklah
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me#¢fea# dz.rz. /men##ggqu/), atau dengan isyarat, atau laimya, saperti

penyebutan  kata  ¢J  amr  ®erintch)  untuk  sesuatu  yang  dimimpikan
oleh Ibrahim, yang mana anaknya berkata dalam surah Ash-Shaaffaat

ayat102,'f3|\i°j.i-fit.(HaibapckJou,kerjakanlahapayang
diperintahkankepadanuD.

Sedangkan firman-Nya dalam surah Huud ayat 97,  a3i} }i t;3

*},¢Pedchal perimtch Fir'oum sekali-kali bukanlch [perintch] yang
be7iar)  adalah  bersifat  umum  dalam  perkataan  dan  perbuatannya.
Kemudian firman-Nya dalam An-Nahl ayat 1, &t ;Ji L±€i (re/aft pasfz.

drf¢#gnya  kefefapa#  I4J/aft)  mengisyaratkan  kapada  Hari  Kianat,

yang mana Allah menyebutnya dengan redcksi,  yang paling unun.
Jugafiman-NyadalamsurahYuusufayat18,I;Ji+ZIZJ'i}Zl'.d'*|{

(Sebenarmya  dirimu  sendirilch  yang  memandang  balk  perbuatan
/)/crJ!g  bw"*7  z'r#).  Maksudnya,  apa  yang  diperintahkan  oleh  hawa
nafsu."

Sebagian  yang  dikinukakannya  perlu  ditinjau  lebih  jauh,
terutama  mengenai  penafsiran  kata  a/ amr pada  ayat  bab  ini  yang
dimaknai  a/  z.bdao '  ®enciptaan),  karena  yang  dikenal  mengenai  ini
adalah  sebagaimana yang dinukil  dari  Ibnu Uyainch.  Kemudian apa

yang   dikatakan   olch   Ar-Ra8hib,   bahwa   a/   amr   pada   ayat   ihi
merupakan bentuk CZZA/ yang khusus kapada yang unun,  sementara
sebagian ahli tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan a/ ¢mr
setelah   penciptaan   adalah   mengurusi   segala   perkara.   Sedan8kan
sebagian  orang  mengatakan,  bchwa  yang  dimaksud  a/ #a/g  dalam
ada  ayat  ini  adalch  dunia  dan  segala  isinya,  dan  yang  dimaksud
dengan  cz/ ¢mr  adalch  akhirat  dan  segala isinya,  seper[i  firman-Nya
dalam  surah  An-Nan  ayat  1,  &1 +;i ct-4f  (re/aA pasfz.  drf&#gnya

ketctapan AllchD.

st=>6lJ;:,}i+rij;;ii&1j:p;galuil3(IvabI.fidWmenye6"

I.J"a# Sebogrz. amao. Penjelasan tentang hal ini telch dipaparkan dalam
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bab   orang   yang   mengatakan   bahwa   iman   adalah   anal   pada
pembahasan tentang keimanan.

9:pli jfeqi !i :fr3 9jf ai jb #i |3L :5£} i#3 S *i `j6
a;+ulsL+3±b;.®GJ];:`J6(Ab"Dzardr#AhaHwraz.rahberfu!¢,
"Nabi  SAW  ditanya,   `Amal  apakch  yang  paling  utama?I  Beliou

menjowab.    `Beri:I'nan   kepeda   AIlah   drm  jihad.  di  jalap-Nya'.I)
Masalah  ini  dan  keterangan  tentang  siapa  yang  meriwayatkarmya
secara maasA%/ serta hadits penguatnya telch dipaparkan dalam bab
fimanAllal,\Jj;\iil3J3+`jHFiJ:}1"Kafafan/aA,`/7z.hafam«
mengatakan ado rna:kanan yang diharamkan sebelum turun Tourat),
maha bdwalah Thurat itu, lalu bacalah dia' ." (Qys. Aali `froan T}|..
93) beberapa bab sebelum ini.

'd.:;i;a l.S\i \i. '.rf ..'Jir) (Dan Allah beif irman, ``Sebagai

balasan terhadap apa yang telah mereha kerf akan.'` M:cks]ndnyEL dad
berimali, shalat dan ketaatan lairmya. Jadi, Allah mcnyebut keimanan
sebagaianalkarenamemasukkannyakedalankelompokanal.

S\2£ il; ar,i :}iai -`J6 6i d'!- LrS.I I;> j3 'J63  (I/fusan  z4Gd%J

Qals berkata -hingga dia mengatakan- rna.ka beliou menctapkan
sew"a   I.fzf  sebagrzz.  amao.  hi   akan  dikernukakan  seeara  z»aasA%/
setelch satu hadits.

Pada bab ini hnam Bukhari mengcmukckan lima hadits, yaitu:

Perfui»a, hadits Abu Musa AI Asy'ari  tentang kisal orang-
oiang yang meminta hewan tunggangan untuk mengangkut mereka,
lalu Nabi SAW mengatakan, i±i£> al :g}'J }Z19ii ui ::11' (Brfun ado

yang  mengangkut  kalian,  ckan  tetapi  Allah-lab  yang  mengangkut
ha/I.a»),  Penjelasannya  telah  dipaparkan  pada  penbahasan  tentang
keimanan.

'-»;ls';]ft(Diamakanlaluakumerasajiifikterhadaprryaty.Al
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Kasymihani menanbahkan dalam riwayatnya, \;;a :};li (D!.a 77€em4!ha»

sesuatuD.
'Li5T\'q':=_h5i(Mahaakubersumpahtidakmenamakannya).

Dalan riwayat AI Kasymihani dicantunckan dengan redcksi, aiir q bi

{Agar aku tidak memakannydy.
'{±itl±be (Sungguh aku akan menceritakan kepadanuD. Sapati

itulch redaksi  ini disebutkan dengan #w#  fa!#fa.d.  Mcksud dari hadits
ini  adalah  penisbatan  ``pengan8kutan"  itu  kapada  Allah,  walaupun

yang secara langsung melaksanakannya adalah Nabi SAW. hi seperti
firman Allah dalan surah AI Anfaal ayat 17,  &1 :;}'3 t#3 ;i (=;3 e3

Of:) (Dan bukan kanu yang melempar kctika kaou melempar, tetapi
i4//aft-haft }ia#g me/e7xpa7.). Keterangannya telah dikemukakan tadi.

iKed«a, hadits utusan Abdul Qals.

uijj°i ,+:i rf3 irf :'jdi ,tf c#:} :=js (Afu berhafa faqz7ada fo#"
Abbas,  lalu  dia  berhata,  "Utusan  Abdul  Qais  dating.') Delhikian
redaksi yang dicantumkan dalam riwayat ini tanpa meneybutkan apa

yang  dikatakan  dari  redaksi,   tJj   (4fu  haf8ha78).   AI   Ismaili
menjelaskannya dari jalur Abu Amir Abdul Malik bin Aur AI Aqadi,
dari Qurrah bin Khalid, dalam riwayatnya dia berkata:  33ii j{i S'k

igiv.iu'faiibtj;gi}`.i3k*j5£6tejii4i;£d6!:r¢p!;,ytj;:J6
ul°i ,+i> ti3 a+3 :Jrii .±±3i 3i tqi±J' (J4b# J7amzaA me»cerz.J¢han
kepada   kant,   dia   bendta,   "ALku   berkata   kepada   Ibnu   Abbas,
`Sesungguhnya   aku   mempunyal   guci   yang   aku   gunakan   untuk

merendan   [sari  buch]   lalu  aku  meminunnya  sehagal  minunan
manis.  Jika  aku  banyak  minum  drrinya,  lalu  aku  duduk-dnduk
bersama orang-orang, maha aku lchaviatir aku membuat malu'. Maha
n)nu  Abbas   berkata,   `Utusan  Abdul   Qais   datang':)  Hadits  ±r[i
diriwayatkan juga  oleh  Muslim  dari jalur  Abu  Amir,  naniun  tidak
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mengenckakan reddsinya.

Sementara   AI   Kamani   tidak   men)inggung   tentang   ini,
sehingga  dia  berkata,  `Kalimat  selen8kapnya  adalah,  aku  berkata
kapada Ibnu Abbas,  `Ceritakanlah kepada kani', baik seeara mutlak
atan mengenai  kisah utusan Abdul  Qais." Dia menetapkan  `foaSan

yang dikatakan" itu sebagai "pemintaan untuk diceritakan" oleh lbnu
Abbas.

Penjelasan hadits ini telch dipapackan secara ganblang pada

pembahasan  tentang  keinanan,  dan  hal-hal  yang  terkait  dengan
ninrman telah dipaparkan pada pembahasan tentang minuman. Selain
itu,    telch   dikenukckan   jawal>an   tentang   kerancuan   mengenai

penafsiran keimanan dengan `|pe[1]untan fisik"  sedangkan itu adalal
perburtanhati.Jugatentanghi]mahpedasalrdabeliau,:j-:±j`lj#.Oil

(Dan ha/I.a# menyerchha» xperJz.7»a bagz.a7I). Beliau tidak busalbda,
uJ;±j®I;\£;!3a)anmenberikanbagiansaperlima),sebagaimanayang
telch  dipaparkan.  Bedtu  pula  tentang  tidak  disebutkannya  puasa
dalam riwayat ini, padalal itu disebutkan dalam riwayat lairmya. Serta
tentangcatatantanbahanbahwa`qraji"disebutkanpadasebagianjalur
periwayatanhaditsinidarijalurini,deririwayatQurrahbinKharid.

JKefl.g¢, Heeapaf  dan  jFCJI."¢,  dari  Aisyah,  fonu  Umar  dan
Abu Hurairah mengenal para pcmbuat ganbar. Yang pertana dimkil
dari riwayat Al-I.arts, dari Nafi', dari Aisych. Yang kedua dinukil dari
riwayat Ayyub, dari nafi',  dari Ibnu Umar, redaksi keduanya sana,
hanya dalam hadits  Aieyrah dicanfumkan redaksi,  i+j` 'JL-irj  (Dan

dz.hafaha»   haprdr  merefa).   Sementara  dalan  hadits  Ibnu  Umar
dicantlmkan dengan redaksi, iJJ' 'JljJ (Dz.haf¢ha# fep&da mereha),

tanpahunfwaw.

Pada penbahasan teritang pakaian telah dikemukckan hadits
dari jalur lairmya, dari UmaralL dan mengenai ini ada juga kisah Abu
Hurairali. Penjelasannya telal dipaparkan di sana.
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qr.i a ':+13i±  (Menciptakan  seperti   ciptaan-Ku).   A;naln
menisbatkan    penciptaan    kapada   mereka    sebagai    olokan,    atau

penyerupaan mengenai pembentukan saj a.
'-(iti °fi.-a.j3 `+its.is (Maha hendaklah mereka menciptakan

dzarrafa /ofom/ afaci bz}.I. gr#c7wm). hi adalch perintah yang bermakna
melemahkan  (memastikan  mereka  tidck  manpu).  Yang  dimcksud
dengan   dzarrafo,   jika   itu   berupa   semut   maka   itu   merupakan

penyiksaan mereka dan ketidakmanpuan mereka utk menciptckan
hewan, dan benda lainnya. Jika bermakna debu, mcka itu penciptaan
sesuatu   yang   tidak   dapat   diindera,   atau   yang   dapat   diindera.
Kemun8kinanjugakataJi(afa")inimunculdarikeraguanperiwayat.

Tentang redaksi, i=±ii `J I++i :i#' JfaJ (dl.frafafa# frepada

mereka, ``Hidapkanlah apa yang telch kalian ctptakan, ') dallanhadits
Aisyah  dan  lairmya,  Ibnu Baththal  berkata,  "Penciptaan  dinisbatkan
kepada  mereka   sebagai   pen8hinaan  bagi   mereka  karena  mereka
menyaingi  Allah  dalan  penciptaan.   Sehingga  Allah  menghinakan
mereka  dengan  mengatckan,  `Jika  kalian  menyamai  ciptaan-ciptaan
Allah   dengan   apa   yang   kalian   ciptckan,   maka  hidupkanlch   itu
sebagaimana Allah menciptakan apa yang diciptakan-Nya'. "

AI Karmari berkata,  :`Allah menisbatkan penciptaaan kepada
mereka    secara   nyata,    dan   ini    bertentangan    dengan   judulnya.
Maksudnya   adalah   upaya  mereka,   sehingga  Allah   menggunakan
redaksi "mencipta" kapada mereka sebagai penghinaan, atau redaksi,

*i>  (fa/z.a#  czptodr#)  bermina kalian  bentuk  rupanya  sebagai
penyerupaan dengan ciptaan, atan penggunaan redaksi ini berdasarkan
pemyataam mereka mengenai ini."

Saya . (mnu  Hajar)  katakan,  yang  benar  adalch  kesesuaian

penyebutan hadits para pembunt gambar dengan judul bab ini adalah
dari  segi  orang yang menyatakan bahwa dia menciptakan perbuatan
dirinya, jika pemyataarmya  itu  benar,  tentu  tidak  ada pengingkaran
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terhadap    para    pembuat    gambar    itu.    Nanun    karena    Allah
memerintahkan agar mereka meniupkan nd apa yang mereka gambar
dan    menisbatkan    penciptaan    kapada    mereka    sebagai    bentuk

pen8hinaan.  hi  menunjukkan  ketidalchenaran  pendapat  orang  yang
mchsbatkanpenciptaanpchuatandirinyakapadadirinyasendiri.

AI  Kamani berkata,  `Hadits-hadits iri menunjukkan bahwa
perbuatan    dinisbatkan    kapada    hanba,    karena    makna    upaya
berdasalkan  dun  arch  sehingga bisa disimpulkan  darinya.  Mun9kin
mdsud imam Bukhari mempchanyck jenis ini dalan bab ini  dan
lainnya adalal sebagai ketcrmgan tentang benanya apa yang dinukil
darinya,  balwa dia mengatakan lafaalku  dengan AI  Qur`an  adalah
malchlulqjikaitumenangbenardrrinya."

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  telch  dinyatakan  seeara  sAafa].ft,
bchwa hoam Bukhari berlapas diri dari kenutlakan ini, dia berkata,
"Setiap yang menukil dariku balwa aku mengatakan lafachku dengan

AI   Qur`an   adalch   makhluk,   berarti   dia  telch   berdusta   dengan
menggunakan  namalfu.  Karena  sebenamya  aku  mengatakan  bchwa
pchuatanparahambaadalahmthluk."

RIwayat   ini   dinukil   oleh   Ghundar  dalan  biografi   Imam
Bukhari dari kitab ran.# B#ftara dengan sa#ad yang sfia#I.* hingga
Muhammad  bin  Nashr  AI  Marwazi,  seorang  imam  yang  masyhur,
bahwa  dia mendengar hian  Bu]chari  mengatakan itu.  Juga  dinukil
dad jalur Abu Umar dan Ahmed bin Nashr An-Nalsaturi AI Khaffaf
bahwadiamendengarhianBukharimengatakanitu.

57. Bacaan Orang Durhaka dan Munafik Suara dan Bacaan
AI Qur` an Mereka Tidak Melampaui Tenggorokan

]J :'jj *3 ,fe fat uL, '#t ± i; &i 'g±; jL# d;i i£
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ir3 .`lr± fai:jj 'Lf ia:i t3;}££yfr 'OTifeoi ii; t5ijSi
ii; tfjJl 7=11.I J£J .¢' a;7 dyJ `lr± la:i §#J ii£ i t€qu¢i

i c5;I.I ,.tioi irj .z ia:£3 diTj, ia;j givfGt;:}i j€;jr 6Tjj.,-,

`  .¢' a;7 $3 Z de ,afu., ii; 'oT*o, if;
7560.  Dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Perumpamaan  orang  muknin  yang  membaca  AI  Qprr`an  adalah

seperti  bun:h  utrutich,  rasanya  enak  dan  arcimanya  wangi.   Dan

perwmpamaan orang yang tidck membaca AI Qprr`an adalch seperti
buah   kirmra,   rasanya   enak  namun   tidck  beraroma.   Sedangkan
perumpamaan   orang  durhaka  yang  membaca  AI  Qprr`an  seperti
Ralhanch,    aromanya    harwh    tctapi    rasanya    pahit.    Adapun
perumpamaan  orang rrmnafik yang tidak suka membaca  AI  Qprr`an
adalah seperti hanzhalch, tidak beraroma dan rasanya pahit."

f +I de &i jfa #i Jut ]£1 :lit:i &i 'g>; faj£G .d'j'Oi:i=j.Ji+i,S{,ch,]*;u::iius.:a;i*`*€;:]fa;c,urfu.IJ,,,

i=±<j°, ¢:ii3; :f3 # &i jfa #i Ji£: :Jj .i ;i; 5;±JL;
a=GiJi ;;i:;i H,3 ,0;i g! 63faf S;±jo, \{;£±±; :±jo, *

a:iJ ,a;+ ir €i 33 6Jirf
7561. Aisych RA berkata, "Orang-orang bertanya kepada Nabi

SAW tentang para dukun, maka beliau pun bersabda,  `S:esw#ggwfa#}i¢
mereha   I.Z#  bwfu#  apa-apa'.  Mereka  berkata,   `Wahai  Rasulullch,
mereka  menceritakan  sesuatu  yang  temyata  itu  benar'.  Mcka Nabi
SA:IV basalDda, ` Kalinat tw da:ri kebeiuran yang dicuri oleh jin lalu
disebarkan  ke  telinga  walinya  seperti  kotekan  ayan  beti:rra  lalu
mereka mencampurinya dengan lebth dari seratus kebohongan' ."
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:'Jj i3 # a, jfa
`ojl; `iii2,}€ 3?CJ: i

•>®Jig=ii,,Jf>Oi±®,,

'JL 'Ji- igiv, Ffa

9tf jrfuoi # g;i L£

ejl', #, Jf LL` :i;
a, 'dl; a+ J!:gut, *E`

9O+fa a •*j j! ifi,
.-ial,

7562. Dari Abu Sa'id AI Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau
befrsaloda. ..Ahan kelunr man.Isia dart arch Timur dan membaca AI
Qur`an yang tida:k melowati kerong:kongan mere:ka.  Mere:ka melesat
kehaar  dari  aguna  sebagalmana  halnya  anak panah yang  melesat
dari sasaran, kerrndian mereke -tida:k kembali kapach:nya hingga anak

panah kembali kapnda busurnya."  Aude yams "engatck:an; "Aip2\ tanda\
mereka?" Beliau menjawal], "Ta7cdr merefa adazafi febofahan --atau
beliau bersabda, griHdr/-."

KeteranEan Hadits

(Bah bacaan cirang durha:ha dan munafrk.  Suara dan bacaan
AI   Qur`an   mereha   tidck   mehampoui   tenggorohanty.   AI  TLarrn:wi
berkata,  `Yang  dimaksud  dengan  drfrhafaa  adalah  munafik,  karena
dijadikanbariandanjawabanorangberimandalamhaditspertama.

Pada hob ini hnan Buldrari mengenukakan tiga hadits, yaitu:

Pdrfroq  hadits  Abu  Musa  AI  Asy'ari,  CPLJ.I :)|J

(Pe"apama¢m orowg me{fap¢±.n). Penjelasannya telah dipaparkan pada
pembalasan  tentang  keutanlaan  AI  Qur`an.  Kesesuaiannya  dengan
judulnya cukup j elas, dan kesesuaiarmya dengan bab-bab sebelumnya,
bahwa bacaan AI  Qur`an itu berbeda-beda sesual  dengan perbedaan
orangyangmembacanyasehinggamenunjukkananalnya.

Ibnu  Baththal berkata,  `Makna bab  ini  adalah bacaan brang
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durhaka  dan  orang  munafik  tidak  diangkat  kepada Allah  dan  tidak
berkembang di  sisi-Nya.  Sebab yang berkembang di  sisi-Nya adalah
bacaan yang diniatkan untuk memperoleh keridhaan Allah dan terlahir
dari niat untuk mendekatkan diri kapada-Nya. Kemudian diserupakan
dengan raihanah ketika tidak dapat menganbil keberkahan AI Qur`an,
dan  tidck  dapat  dirasakan  manisnya  pahalanya,  lalu  diungkapkan
dengan  tidak  melewati  tempat  suara,  kerongkongan,  dan  tidak pula
sarnpai  ke  hati.  Mereka itu  adalah orang-orang yang melesat keluar
dari agama dengan capat."

jffcdra, Jut J£C. (Ora#g-ora#g menany¢haH). Dalam riwayat

Ma'mar dicantumkan dengan redaksi, }1`, keduanya bemakna sana.

Di  sihi  disebutkan,  L:i 6j-+i f;i--|u; 6j;i ---- i;i  (Mereha
menceritahan  sesuatu  yang  termyata  itu  benar). Dalam irwayat  A;i
Kasymihani dicantumkan dengan redaksi,   ®jz;i ;;;+; l€Gi &`j;ifeJ a{JP;

&(Sesungguhnyamerehakndangmenceritakan'kep::rdakamitentan=

sesuatu yang termyata itu benar).

L-ri£   (ife»corz'nya).   Dalan   riwayat   AI   Kasymihani

dicantumkandenganredaksi,\3£2={£(Me#gAa/&/ny&).

\-3:ii±  (I,a/«  me«}Jeharfo»#)/a).  Dalarn  riwayat  Ma'mar

dicantunckandenganredaksi,6;3g(Z¢/wme#empafha##)/a).

3iGijt 9j:¢r (Seperfz. Aofeha# a);am befz.#a). Dalam riwayat AI

Kasymihani    dicantumkan   dengan   redaksi,    ++G3Jl    (K&ca).

Penjelasannya  telah   dipaparkan  pada  bab  tersebut.   Keseusiamya
dengan judul ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal

yang  diringkas  oleh AI Karmani,  dia berkata,  ``Karena penyerupaan
dukun dengan orang munafik dari segi, bahwa tidak berguna baginya
kalimat   yang   benar   akibat   dominasi   kebohongan   padanya   dan
rusaquya kondisinya,  sebagainana hainya orang minafik yang tidak
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bergunabacaanAIQur`annyakarenaakidahnyarusak."

Menunt  saya  (Ibnu  Hajar),  mcksud  inan  Bulchari  adalah
orang  munafik  membaca  AI   Qur`an  sebagaimana  orang  mukmin
membaca AI Qur`an. Namun bacaan keduanya berbeda padahal yang
mereka  baca  sana.  Seandainya  yang  dibaca  itu  dianggap  `sebagai
bacaan  mcka  tidak, akan  teljadi  perbedaan.  Demikian  juga  dukun
ketika mengatakan kalimat  dari  wahyu yang  diberitahukan  oleh jin

yang telch mencurinya dari malaikat yang sedang membicarakannya,
yang mama pengucapan jin itu berbeda dengan pengucapan malaikat,
sehingga apa yang diucapkan itu berbeda.

Ketiga,8;a:}\Jg.a?.¢6't:i+±{Akankelunrmanusiadariarah

rz.in"r). Dalam pembchasan tentang fitnah telah dikemukakan, bahwa
mereka  ituT adalah  golongan  Khawarij.  Selain  itu,  telal  dipaparkan

juga keterangan dengan cikal bckal munculnya mereka dan riwayat-
riwayat mengenai mereka,  yang nana permulaan keluamya mereka
dari hck, yaitu dari arah Timur bila dilihat dari Makkah.

Ode);;1'3!}i±.'q(Tidakmelewatikeronghonganmereha).TLata

f¢raa!gz.I. adalah bentck jamak dari kata fa[ng#wafo, yang artinya tulang

yang   bernda   di    antara   leher   dan   ten8lnik.   Redcksi   judulnya
menggunakan kata Aa#a&/.I+aA"in, yang merupckan bentuk j anak dari
kata fea#jarafa,  artinya tenggorokan.  Penjelasan tentang tenggorokan
telch dipaparkan di althir pembahasan tentang ilmu. Abdurahman bin
Abi Nu'm meriwayatkannya dari Abu Sa'id dengan redaksi, *+-

(fenggorohaH merefa).  Sebelumnya dalam bab  firman Allah,   i+<

gil.,'c,)`:rJ()'-ass);Jl..Malaihat-malaikatdanJibrilnaik(menghadap)
frepadr  rwfea#."  (Qs.  AI Ma'aarij  [70]:  4) pada pembchasan tentang
tauhid telah dikemukckan hal serupa.

®F)try 6 ..',J± €Ada yang mengatahan,  "Apa tanda mereka? ")

Mcksudnya, ciri atan tanda khusus mereka.  Saya belum menemukan
nana orang yang mengatakan ini.
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':+e=i\ 'J\i ®jl I:3|pe\  (kebotahan mtou  beliou  bersabda,

gzf7zdw/.-).  Pchwayat  ragu,  dan  ini  maknanya kebotakan.  Ada j.uga
yang  mengatakan,  bahwa maknanya  lebih  dari  itu,  yaitu mencabuti
rambut hingga botak. Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah kondisi
ranbut yang ban tuinbuh beberapa hari (setelch digundul). Ada juga
yang  mengatakan  bchwa  itu   adalch  tidak  meminyahi   dan  tidak
mencuri ranbut.

AI  Karmani  berkata,  `Di  sini  ada  kerancuan,  yaitu  adanya
tanda (ciri) menuntut adanya pemilik tanda (yang ditandai). Sehingga
konotasinya   setiap   orang   yang   beckapala  botak   maka   dia   dari

golongan Khawarij , namtm sebenamya disapakati tidak demikian."

Kemudian   dia   menjawab,   bahwa   para   salaf  tidak   biasa
menggunduli kapala mereka keouali  saat haji  atau karena kaperluan
tertentu  (inisalnya  karena  penyakit  di  kapala  yang  menuntut  untuk
digunduli),    sedangkan    kaum    Khawinj    menjadikannya    sebagal
kebiasaan  sehingga  menjadi  simbol  mereka  dan  mereka  dikenali
dengan itu. Mun8kin juga yang difiiaksud adalch menggunduli kapala
dan mencukur habis jenggot dan sernua bulu. Itu dimcksudkan sebagai
sikap berlebihan dalam perang dan ketika meriyelisihi perkara agama.

Saya Qbnu Hajar) katakan, yang pertana jauh dari kebenaran,
karena  tidak  teriadi  di  kalangan  Khawarij.  Sedan9kan  yang  kedua
mun8kin,   namun  jalur-jalur   pedwayatan   haditsnya   tampck  jelas
menyatakan  balwa  maksudnya  adalah  menggunduli  kapala.  Yang
ketiga saped yang kedun

Catatan

Dalam perkataan Ibnu Baththal mengenai si fat Khawarij, ada
ungkapan yang serampangan,  saya ingin memperingatkan agar tidak
ted-&daya olehnya, yaitu dia berkata,  "Mun8kin hadits ihi mengenal
suatu  kaum  yang  telch  diketahul  oleh  Nabi  SAW  melalui  walyu
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bahwa mereka akan keluar dari Islam dengan bid'ah mereka kepada
kekufuran. Mereka itulah yang diperangi oleh Ali di Nahrawan ketika
mereka  mengatakan,   `Sesungguhnya  en8kau  adalah  Tuhan  kami'.
Maka Ali pun marah kepada mereka dan memerintahkan agar mereka
dibakar dengan api. IIal itu kemudian menanbah fitnali bagi mereka,
dan mereka berkata,  £Kini kand  yakin baliwa en9kau  adalah Tuhan
kami, karena tidak ada yang mengadzab dengan api kecuali Allah' ."

Kisah  Ali  ini  telch  dikemukckan  pada  pembahasan  tentang
fitnah,    namun   bukan   mengenal    Khawarij    tapi    kaum    Zindiq
sebagaimana    yang    dinyatakan    seeara    jelas    pada    jalur-jalur

periwayatannya.

Dalan kitab fy8r£ .4/ Wra/.z-z karya Ar-Rafi'i saat menyinggung
tentang kaum  Khawarij,  dia berkata,  "Mereka adalah golongan  ahli
bid'ah,   yang   keluar   melawan   Ali   karena   meyakini   bchwa   Ali
mengetahui  pembunuh  Utsman  dan  mampu  men8hukum  mereka
nanun  tidak  memberlakukan  qishash  karena  keielaannya  dengan
pembunuhan   Utsman   dan   dukungannya   terhadap   mereka   ®ara
pembunuh   Utsman).   Mereka  juga   meyalrini   bahwa   orang   yang
melakukan dosa besar berarti kufur dan berhak kekal di dalam neraka.
Karena itulah mereka menj elek-jelekkan para imam."

Penjelasan   yang   pertana   ini   bukanlah   tentang   si fat-si fat
Khawarij   yang   ahli   bid'ah,   clan   tetapi   si fat   para   pendukung
Muawiych  di  Shiffin.  Di  antara keyakinan  kauma Khawarij  adalch
mengkafirkan  Utsman,  dan baliwa  dia  dibunuh  secara haq.  Mereka
masih  tetap  bersana  Ali  hingga  teriadinya  fafrfain   (arbitrase)  di
Shiffin,  1alu  mereka menolak  tahkim  dan  keluar  melawan  Ali  dan
mengafrkannya.  Pen].elasan  tentang  masalah  ini  telah  dipaparkan
secara ganblang pada pembahasan tentang fitnah.
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58.FirmanAI]ah,P9.l!J9,try.I#?13].1€;a;`3"jronl.dr
memasang timbangan yang tapat pada Hctri Kiamat."

(Qs. AI iinbiyaa` [21]: 47)

I:L=j°i ::,\£:+j®i :1,i= J63 .;3:,;; ;j±;:3 isT +; 'J\:;i ®of3

;;i L\a®, I:f3 ,]3\;;, 3;3 .ja±:j°, ;1:4; i:+i., :]L±;.~j .3;i;jt
•J;the,

Dan balwa amalan dan ucapan manusia akan ditimbang.

Mtijahid  berkata,  "4/  gisfhaas  artinya  adil,  dalam  bahasa
Romawi. Ada yang mengatalran, a/ girth edalch bentuk masAder dari
a/  „etgsAjfA,  arinya  orang yang  adiL  sedangkan  a/ gaasz.fA  artinya
orang yang lalin."

•Jl±+ :i3 # a, j= S#, ,J6 :,Jj i= a, ,g±J ;;-Orj t€,i if
&„ '®L=L :?ij;i°i g; ,eife;: ,ei:Ill uk ,e\±;j± [;;-?I ji ,JL=;
_,,,

r# &, J* 'g,rfu3
7563.   Dari  Abu  Hurainh  RA,   dia  berkata,   `Nabi   SAW

bersaitod:a,   .Due   kdi:mat   yang   dicintal   oleh   AIlah   Yang   Maha
Pengasih,  ringan  di  lisan  namun  berat  delam  timbangan  yaitu:
Subh_anallahi wa bi h_amdihi, SiLbbpnallahil azhiin ¢Maha Suck Allah
dan aha memlyi-Nya. Maha Suci Allah Yang Mcha Agunal ' ."

KeteranEam Hadits
v   (Bab firman Allah,  "Kand  akan memasang tinbangan yang

fapat  j7a[dc  Harz.  Kzdmaf. ')  Demikian  redaksi  yang  dicantumkan
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dalani riwayat Abu Dzar,  sedan9kan yang lain tidck mencantumkan
®

redaksi, }J\€jll i:?J}, (Pada H¢rz. Kz.amaf). Kata a/ 7„¢wczazz.i.»a adalah

bentuk jamak dari kata a/ mz.I.zac!H. Asalnya dari kata a/ mz.wza¢m lalu
hunrf   wow-nya   dirubah   menjadi   huruf  );¢`   karena   sebelumnya
didchului   oleh   harakat   kes7i¢fa.   Ada  perbedaan  pendapat   tentang

penyebutannya  di   sini  dengan  redcksi  jamak,  apakah  maksudnya
bahwia baed  setiap  orang  ada timbangan tersendiri,  atau  setiap  anal
dengan timbangan tersendiri sehingga bentuk jarnak di sini dalam arti

yang  sebenamya,  atau  di  sana nanti  hanya  ada  satu timbangan dan
pengungkapannya dengan kata jamak adalah berdasarkan banyaknya
jenis anal atau manusia.

Tentang banyaknya jenis anial ditunjukkan oleh firman Allah
dalam surah AI A'raaf ayat 8, ii.ijl} :=±> Ji3 (Da# sz.apa );aJ.g H.mgan

fz.mba7zgr7I  frebaz.ha7€7z}/cz).  Mungkin juga bentuk jamak  di  sini  untuk

menunjukkan agung seperti firman Allah dalam surin Asy-Syu'araa`

ayatlos,';S±:;;1\F)+i.:=it(KaunNwhtelahmendustakanpara
ra!scJD, padahal yang diutus kapada mereka hanya seorang rasul. Yang
benar  baliwa  di   sana  hanya   ada   satu  timbangan,   dan   itu   tidak
menyulitkan dengan banyaknya amal yang ditimbang.  Sebab kondisi
Hari Kiamat tidak bisa diukur dengan kondisi di dunia.

Kata  a/  gis fA  artinya  adil.  Kata  ini  berfungsi  sebagai  si fat
untuk kata a/ mawaazz.I.7z, walaupun bentuk katanya tunggal tapi juga

j anak, karena kata tersebu adalah mcrsfed¢r.

Ath-Thabari  berkata,  "Kata  a/  gz.st&  artinya  adil.  Kata  ini
diungkapkan   dengan   bentuk   tunggal   sebagai   si fat   darn   kata   cz/
mawaazz.z'«  yang berbentuk jamak karena  saperti  kata czcJ/  (adil)  dan
rz.d7}a! (ridha atau kerelaan)."

Abu Ishaq berkata, `Maknanya, dan kami clan memasan9kan
tiinbangan  yang  adil.  Kata  a/  gisAf  artinya  adil.  hi  adalah  bentuk
masAdar yang bisa disifatkan ®isa berfungsi sebagai si fat), sehingga
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bisa dikatakan, mzzaa# gisffa (satu timbangan yang tapat), mz.z.zaa]zaa#z.

gisffe  (dua timbangan yang tapat)  dan mai4Jaaez.I.»# qgz.fA  (timbangan-
timbangan yang tapat)."                                                                               .

Ada juga yang mengatakan, bchwa ini adalah mar«/ 7»z.# a/./z.A,

yang ar[inya karena keadilan.

Huruf /clm  pada  kalinat  Jilt;3ll ?}J,  (znda  Harz.  Kz.¢rmf)
®

berfungsi untuk menunjukkan keterangan alasan yang disertai dengan
membuang 7»"dha/, yalmi untuk dihisab pada Hari Kiamat. Hun]f /am
di sini juga bemialma,z. (dalan atau pnda). Demikian pendapat yang
dinyatakan oleh Ibnu Qutaibch dan dipilih oleh Ibm Malik. Ada juga
yang mengatakan untuk menunjukkan waktu.

Hanbal  bin  Ishaq  menceritakan dalam  kitab i4s-Szfn7!ch,  dari
Ahmad bin Hanbal, bahwa dia mengatahan ketiha menyan8kal orang
yang mengingkari  &/ mz.zan  (timbangan),  yang  intinya adalch Allah
berfiman, }J\±jll fi-9, £L--ail i;jl3J.I a±;<3 (Kamz. ahan memasa»g

timbangan  yang  tapat  pada  Hari  Kiamat),  dan NIalch  SAW  teLch
menyebutkan adanya timbangan pada Hari Kianat. Maka siapa yang
membantah Nabi SAW berarti telah mcrmbaiitah AIlah.

;3+;;{j'i±3i'iT+!''JL=3ibiJ(Da[#ba4w¢4ma/a#-flmaJaH

manusia  dan  ucapan  mereka  akan  ditimbang).  DeniflE±an  lehaksi
dalam riwayat mayoritas, sedan8kan riwayat AI Qabisi dan sejumlah

periwayatlairmyadisebutkandenganredaksi,ap'13|i3(dr»perfafaa#
„ereha) dengan bentuk jamak. Ini sesual dengan redaksi, J`iEi. Secara

tekstual, hadits ini bersifat umum, namun dua golongan dikhususkan
darinya,   yaitu   dari   golongan   kafir   yang   dosanya   hanya  berupa
kekufuran, sedangkan orang yang tidak pemah melakukan kebaikan,
maka akan masuk neraka tanpa hisab dan timbangan anal.

Sementara dari golongan orang-orang yang beriman ada yang
tidak  mempunyai  kebunkan  dan  hanya  memili]ri  kebaikan. yang
sangat banyalc di samping keimanannya. Orang saperti in akan masuk
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surga tanpa dihisab seperti yang disebutlcan delam hadits mengenai 70
ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adyab, dan orang yang
dikehendaki Allah untuk disertakan bersama mereka,  yaitu   mereka

yang  meniti jembatan  seperti  kilat  yang  menyambar  dengan  carat,
yang saperti angin dan yang saperti kuda yang berlari kencang.

Selain kedua golongan ini dari kalangan orang-orang kafir den
orang-orang  beriman,  maka mereka  dihisab  dan  diperlihatkan  anal

perbuatan mereka di atas tinbangan. Tentang dihisal)nya orang-orang
kafir  dan  ditinbangnya  anal  perbuatan  mereka  ditunjukkan  oleh
firman Allah dalam surah AI Mu`minuun ayat 102-105,  ai.jl3; .ut& :+i

i'f-4j;d':+;ri;iij:r;>a.jj.Ic:+g'j6ai?13it:;i;;3ari.i*::ig'j5
bJri# ¢ •;S±a JS Shs\ .;:$5 (Barangsiapa yang berat timbangan

[kebalkan]nya,    maka   mereka   itulah    orang-orang   yang   dapat
keberuntungan.  Dan barangsiapa yang riprgan timbangannya,  maha
mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri -bin:gBa,
fr"an-Nyt\-  bukanlah  ayat-ayat-Ku  telah  dibacakan  kapademu
sekalian, tetapi ka:mat selalu mendustakannya?)

AI    Qurthubi   menukil   dari    seorang   ulama,    bahwa   dia
mengatakan,  "Orang  kafir  tidak  mempunyai  pahala,  dan  analnya
dibalas  dengan  adzab,  maka tidak  ada kebaikan yang  ditimbang  di
dalam  tinbangan  pada  Hari  Kiamat.  Sedan8kan  orang  yang  tidak
mempunyai  kebaikan  maka  dia  clan  masuk  nercka."  Dia  berdali
dengan fiman Allah dalan surah AI Kahfi ayat 105,  i:}--{ a+j' ;ejJ` %

¢I)-¥13S\(DanKanitidakmengadakansuatupevilaianbagi[amalan]

mereha pada ffa!rz. Kz.amaf),  dan hadits Abu Hurairah yang terdapat
dalan kitab j4sA-S%aAz.A tentang orang kafir, 3[[[[±ji{i tl¥ &1 1£; ®j±1 i

(Tidak diperhitwgkan di sisi Allah walau seberat sayap nyamuk).

Namun  ditanggapi  bahwa  itu  adalah  kiasan  tentang  begitu
kecilnya   kadar,    dan   itu   tidak   berarti   tidck   ditilnbang   (tidak
diperhitun9kan).
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AI  Qurthubi  mengenukakan  tentang  sifat  timbangan  anal
orang lrafir dengan dun sifat, yaltu:

1.         Kekufurannya ditenpatkan di satu sisi, namun di sisi lairmya
tidak ditempatkan satu kebaikan pun, maka hampalah sisi yang
tidak  ada  apa-apanya.  Dia  berkata,  `Thi  adalah  zhchir  ayat
tersebut,  karena Allah menvifati  timbangan itu  dengan  sifat
`ringan' , tidak ada yang ditinbang padanya."

2.         Kadang  tedadi  pembebasan,  kebaikan,  hubungan  dan  semua
bentuk kebaikan materi yang apal>ila dilalndran olch scorang
muslin   maka   menjadi   kebalkan.   Onng   yang   memililri
kebaikan,  maka  kebaikan-kebaikan  itu  akan  dihinp`m  lalu
ditiinbang,  hanya  saja  ketika  ditimbang  dengan  kekufiITan
maka kekufuran itu mengalahkarmya.

Saya Qbnu Hajar) katakan, munglin dia dibch ganjaran atas
kezhalinamya  yang  dilakukan  terhndap  orang  lain.  Jika  seinbang
acebalkan dan keburukanya) maka dia diadzab karena kekufurannya
saja.  Jika tidalb mcka adzabnya ditambch karena kekufurannya atau
diringannya darinya sebagainana pada kisah Abu Thalib ®anian Nabi
SAW).

Abu    Ishaq    Az-Zajjaj    berkata,    "Ahlus    surmah    sapakat
menginani  adanya  timbangan,  anal  ped}uatan  para  hamba  akan
ditinbang  pada  Hari  Kiamat,  dan  timbangan  itu  mempunyai  lisan
serta   dua   lengan   yang   bisa   condong   karena   anal-anal   yang
ditinbangnya.  Sementara  golongan  Mu'tazilah menSnglrari  adenya
timbangan,  mereka berkata,  `Itu hanya un8kapan tentang keadilan'.
Sehingga dengan begitu mereka menydisthi AI Qur`an dan Sunnah,
karena   Allah   telah   mengabackan   bahwa   Dia   akan   memasang
timbangan untuk meninbang anal pchuatan agar para hainba melihat
anal pchuatan mereka dengan je]as schingga mereka men].adi saksi
atas diri maeka sendiri.

Ibnu    Fanrak    berkata,    `fMu'tazilah    menSp8]rari    adanya
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timbangan berdasarkan padangan mereka, bahwa hal-hal yang abstrck
mustahil ditimbang karena tidak berdiri  sendiri.  Sementara sebarian
ahli kalan meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah mengubang
hal-hal yang abstrak menjadi berfisik sehingga dapat ditimbang."

Sebagian  salaf belpendapat,  bahwa timbangan  itu bemakna
keadilan  dan  kaputusan.  Ath-Thabari  meriwayatkan  dari jalur. Ibnu
Abi  Najih,  dari  Mujahid  mengermi  firman  Allah  dalam  surch  AI
Aribiyaa`  ayat 47, 3;9.I ?5?, try°l }.}131°1 aaj3 (Kamz..ake# memasang

timbangap yang tepat pada Hari Kiamat), dia becktifa, "Sedenarnyal
itu adalah permisalan.  Sebagaimana anal mun8kin ditinbang, maka
mungkinjugamenafikanpenimbangan."

Diriwayatkan darn jalur Laits bin Abi  Sulain,  dari  Mujahid,
dia berkata, `Kata a/ 7«owaaez.» artinya keadilan."

Yang  benar  adalah  pendapat  jumhur.  Abu  AI  Qasim  A1-
Lalika`i  menukil  riwayat  dalam  kitab  ds-S"»»aA  dari  Salman,  dia
berkata,   "Timbangan   ditempatkan,   ia   memiliki   dun   sisi   yang
seandainya  diletakkan  langit  dan  bumf  beserta  senua  yang  ada  di
dalamnya pada salah satunya, tentu akan menampungnya."

Diriwayatkan   dari  jalur  Abdul   Malik  bin  Abi   Sulaiman,
"Ketika  disinggung  tentang  timbangan  di  hadapan  AI  Hasan,  dia

berkata, `Timbangan itu mempunyai lisan dan dua lengan' ."

Ath-Thaibi   berkata,   "Ada  yang  mengatakan,   bahwa'  yang
ditimbang adalah lembaran-1embaran (catatan perbuatan).  Sedan9kan
anal  perbuatan  itu  sendiri  adalah  abstrak  sehingga  tidak  disifati
dengan berat atan pun ringan."

Yang  benar  menunit  Ahlus  sunnah,  bahwa  saat  itu  amal

perbuatan bejasad, atan dijadikan beriasad, sehingga anal perbuatan
orang-orang  yang  taat  dalam  bentuk  yang  bagus,  sedan8kan  anal

perbuatan orangrorang durhaka dalam bentuk yang buruk, .kemudian
ditimbang.
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AI   Q`rfuubi   menguatlran   bahwa   yang   ditimbang   adalch
lembaran-lembaran catatan pefouatan.  Dia menukil  dari  mnu Umar,
dia berkata, `q,enbaran-lenbaran catatan perbuatan akan ditimbang."
Lalu AI Qurthubi berkata, "Jika ini valid, maka lembaran-lembaran itu
adalah fisik, sehingga dengan demikian tertapislch kerancirm tadi."

hijugadikuatk.anolehhaditsbz.fhagaAyangdiriwayatkanoleh
At-Tirmidzi dan dinilainya Aasa7z, serta oleh AI Hakin dan dinilainya
faasa»,didalarmyadisebutkan,+gg+aithjlJ9;rdtJSpln€;pj®                 ,

(Lalu diletckkanlch catatan-catatan di safe sisi seneutara bithaqch di
sisi lainnydy.

Yang benar,  bahwa  yang ditimbang  adalah  anal perbuatan.
Diriwayatkan  olch  Abu  Daud  dan At-Timidzi  yang  dinilai  SAaAz.A
oleh  mnu  Hibban,  dari  Abu  Ad-Darda`,  dari  Nchi  SAW,  beliau
bersabda:c++j£>ir:}in¥¥9.1i±'?13±.1j€±>j;±;C(rz.drk¢da}i¢»g

dilctckkan di dalam timbangan pndn Hart Kiamat yang lebth berat
drrzpa[dr  aAri/aft y«»g  ha#).  "sebutlran  dalam  hadits  Jabir  yang
diriwayatlran secpra n.azpe. ',   tJL1---|}.I a3j--Lg *9.I i±' i.?13].I ¥jJ'

i+a tjti3 i;i ti=+.I ]is f ife ;pa uis ++£i> tjti3 rf {tjthi3
c:i.j`ji :]Lj 9ij;£3 +ii> t,jLi ;± :]j .3L3i I;i g ]ri; givi> jf

givJiti'*fi;i(`PchHariKianati'Ia:ndtinbangandiletckkan,lalu
ditinbanglch       kebaikan-kebaikan       dan       kebu::r.u,ken-keburukan.
Barangsiapa yang kebcka:rmya lebth banyak drripada keburukannya
waloupun   hanya   seberat   biji,   maka   dia   masuk   surga.   Dan
barangsiapa ytlng keberukannya lebih berat  drripach kebaikannya
walaxpun hanya seberat hiji maka din masuk neraka." Lalu ada yang
bertanya,    "haha   bagalmana   dengan   orang   yang   kebalkannya
seimbang dengan kdri:ruka:mya? " Bdiou mekyowab, "Mereka itulah

parapenghanitempat-tempatyangtinggi.')
Hadits ini  dinukil oleh Khaitsanah dalani kitab 4/ Fczwzz `z.d.

Ibnu AI Mubarak juga meriukil riwayat yang sana dari Ibnu Mas'ud
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secara m&etgef/  Abu AI  Qasim Al-Lalika`i  menukil riwayat tersebut
dalan kitab ,4s-S"»»afr  dari  Hudzaifch  secara 7»a#g#/  bchwa yang
menangani timbangan pnda Hari Kiamat adalah Jibril.

3_±3}t I:L.doi :}tryoi :.A...9fr J6j (A4z€7.chz.d berhaf¢,   "47

Qjsthaas`    artinya    adil    dalam    bchasa    Romowtr).    AI   Firyaihii
meriwayatkan secara mausAef / dalam kitab tafsimya darn Sufyan Ats-
Tsauri, dari seorang lelaki, dari Mujahid, dan dari Warqa`, dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujahid mengenai firman Allah dalam surah AI Isran`

aya:135,r¥ii`5rtry`.,\};)(Dantinbanglahdengantimbangan
);any /zfrus), dia berkata, `"aksudnya, adil menurut bahasa Romawi."

Ath-Thabari berkata, "Makna fiman-Nya, 4try.t ljJ`j3 adalah

(timbanglah) dengan timbangan."

Ibnu Duraid juga mengatakan saped itu dan menambahkan,
"Itu  adalah  bahasa  Romawi  yang  diarabkan,  den  disebutkan  juga

dengan qisthaar."

Penulis kitab i4/ MayqErz.a beikata, `Kata a/ gisfAaas  artinya
tinbangan  yang  paling  adil.  Kata  itu  disebutkan  dengan  harakat
fad.rraA  pada  huruf  ga/ atau  dengan  harakat  dA¢mmczA.  Keduanya
adalal gz.ra `aA yang mafyhur."

},ira.I # Ld.I 6i3 .J}t@.I ji3 .±|ij.I ;:I:a; fu°i :Jti."j  (Da#
dikatakan,  AI  Qisth adalah bentuk mashdar  dart  al in:uqshith, yang

\

artinya  orang yang  adil,  sedangkan al  qaasith  adalah orang yang
/cl/I.in).  AI  Fara`  berkata,  `Kata a/ gaasz.£fow##a  artinya orang-orang

yang lalin, sedangkan kata a!/ 7„zjgs!.fAzf"»cz artinya orang-orang yang
adil."

Ar-Ra8hib  berkata,  "Kata  a/  gz'sfA  artinya  bagian  keadilan,
saperti    a#-#isA/   (setengch)    dan    kata    a#-#asfaa/¢A    (setengah).
Sedan8kan kata a/ gasAfA" artinya menganbil bagian orang lain, dan
itu    adalah    kelaliman    a[ezhaliman).    Kata    a!/    z.graaffe    artinya
memberikan  kapada  orang  lain  bagiannya,  dan  itu  adalah  z.usAcz/
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@erbagi). Karena itulch dikatakan gas¢£fta artinya berbuat lalim, dan
dikatakan].ugaagLsa!£faaartinyabersikapadiI."

Penulis kitab 4/ "#Zham berkata, `kata a/ gz.sffe artinya 7!asfez.a

@agian) apal)ila mereka berbagi secara sana rata."

Perkataan   inarn   Bukhari,   "kata   a/   gsz.ffa   adalah   bentuk
masftd4r  dari  a/  mwgsz.£fe,"  ditanggapi  oleh  AI  Ismaili  yang  intinya,
bahwa kata a/ gz.sJfe artinya adil. Sedangkan bentck mtzsAdar dari kata
a/ mapLsz.ffa  adalah a/ I.quaafrfe.  Kata aqLsaftia  artinya berbuat adil,  dan

dikatakan  gasafAa  artinya  lalim.  Keduanya kembali  kapada mina
yang  berdekatan,  karena  dikatakan  ado/a  a#  fudzaa  (menyinpang
dari  sesuntu).  Demikian juga dikatakan gasaffea  dan agsa!Zfea  artinya
menyimpang dari kebenaran. Tampaknya, dia menetapkan bahwa kata
a/ gisffa artinya adil. AIlah berfiman dalam surah AI Jim ayat 15,  £iJ

¢'rfu\}{63'Oirlfi\(Adapunorang-orangyangmenyimpangdari
kebe:reran,  maka  mereka mdyadi. kay:: apj bagi neraha JahanamD.
Nabi SAW bersabda, jji' ir *G j> bjirfu.I (Ora#g-oraHg );a#g cld#

berada di atas mimbar-mimbar cahayao."

Semestinya untuk makna itu dia berdalil dengan ayat lairmya,

yaitu  dalam  surah  AI  Maa`idah  ayat  42,  CdrJij°i :+;ai a!
(Sesungguhnya  Allah  menyukai   orang-orang  yang  berlaku  adil),
sedangkan  hadits   yang   disebutkannya  adalch  hadits  sfaaAz.fa   yang
diriwayatlran oleh inam Muslin.

Dalan kitab i4sA-S»aAz.A disebutlran hadits dari Abu Hurairch
secara "arff ' tentang Isa putera Maryam yang turn sebagal hakim
yangadil.DalamAsma`ulHusnajugaterdapatkataa/m#gsz.ffa.

AI  Hulaini  berkata,  `Maksudnya,  yang  memberi  kendilan
kapada  para  hamba-Nya,  yakni  keadilan  dari  diri-Nya.  Bisa  juga
maknanya  adalah  Yang  memberi  keadilap  kapada  masing-masing
mereka dari kebaikan-Nya."
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;:3::J\ J\. 9ls=+ ?ls=}g (Dun kalimat yang dicintai oleh Allah
yang  AfaAa  Pe7fgasz.A).  Demikian  redaksi  yang  tercantum  dalan
riwayat ini, dengan menyebut]ran kata j)\[--£J terlebih dahulu dan kata

?\£Le?a selanjutnya. Sementara pada pembahasan tentang doa dan dalam

pembahasan   tentang   sumpah   dan   nadzar   dicantumkan   dengan
mendahulukan kata ?l-[[fijf dan menyebutkan kata ?I-E€£ kemudian,

yaitu riwayat Muslim yang berasal dari Zuhalr bin Hafo, Muhammad
bin Abdillah bin Numalr,-Abu Kuraib  dan Muhammad bin  Tharif.
Demikian  juga  dalam  riwayat  para  periwayat  lainya  yang  tadi
disebutkan dan yang nanti akan disebutkan dari para gLmi mereka.

Kata ?L4? (dz" ha/haaf) adalch penggunaan kalimat untuk

menyebut perkataan. Ini seped kata ikhlas dan syalndat. Kata ?LE;ji

adalah  Afoabar  sememtara  j)I--±>  dan  kata  setelahnya  adalah  si fat.

Sedangkan  m#bafadr`-nya  adalah  &1 b\=;I.  dan  seterusnya.  hti

didahulukannya   ftabar   adalal   untuk   membunt   penasaran   yang
mendengar    untuk    mengetahai    me.bfzzda`-nya,    semakin    panjang

perkataan     dalan     mensifati     kfrabar     maka     semakin     baik
mendahulukannya. Karena banyaknya si fat-si fat yang baik akan lebih
menanbch  perhatian  yang  mendengar.  Kata  Pl--¥  artinya  yang

dicintal.  Maknanya,  yang mengucapkannya dicintai.  Tentang makna
kecintaan  Allah  kepada  hamba  telah  dipaparkan  pada  pembahasan
tentang kelembutan hati.

gli.t?°l j p`=i± (Beruf dr/am Jz.rmha»gr7f) merupakan redaksi

juduinya.  Karena  inilah yang  sesuni  dengan redaksi juduinya,  "dan
bahwa amalan dan ucapan manusia akan ditiribang".

AI Kalmani berkata, `Bila dikatakan bahwa kha berpola/& 'z.z./
bermakna  marzm/,   dimana  bentuk  mefdzafahar  dan  7»"a7!«ats-nya
sama,  apalari  bila  disifati  bersamanya.  halu  mengapa  beralih  dari
/czdzfu.7~  kepada  f¢ `»z.ts?  Jawabannya,  bahwa  itu  dibolehkan  bukan
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diharuskan. Lagi pula, bentuk kata tersebut adalch m#J}&d (tunggal),
bukan  mwtsa##a  (ganda).  Kalaupun  dianggap  demikian,  tapi  itu  di-
fa `#z.ts karena kesesuaiannya dengan kata ,®L:+;9i dan PLri;j;i.  Atau

karena bermakna/tza 'z./, bukan rna/'w/, sementara huruf fa[ `-nya untlck
memindahkan  lafazh  dari  si fat  kepada  I.s7».   Selain  itu,  terkadang
digunckan  untuk yang belum teljadi,  hanya saja dihalapkan tebadi,
saperti  kalimat,  *fewdz  dzabz.I.£afafr  (ambillah  sembeliharmu)  untck
menyebut domba yang belum disembelih,  lalu setelah perbuntan itu
tebadi   (setelah  penyembelihan),   maka   dia   secara  hakiki   disebut
dzabz.I.A  (sembelihan).  Kata  ar-ra4maa#  disebutkan  secara  khusus,
karena  yang  dimaksud  dari  hadits  ini  adalah  menerangkan  tentang
luasnya   rahmat   Allah  bagi   para  hamba-Nya,   yang  mana   Allah
mengganj ar anal yang sedikit dengan pchala yang banyak."

9r:}eai\ a 9\±± ?\:ill j± ?\±e* (Ringan di lisan namun berat
da/am  fz.mbazzgr»).  Beliau  mensifati  keduanya  dengan  ringan  dan
berat  untuk  menerangkan  sedikitnya  amal  dan  banyaknya  pahala.
Ketiga   redaksi   ihi   merupakan   bentuk   yang  bersajak.   Penjelasan
tentang yang boleh dan yang terlarang dalam hal ini telah dipaparkan

pada pembchasan tentang doa.  Demikian juga batas-batas perkataan
bersajak  saperti  sajak  para  dukun.  Kesimpulannya,  yang  dilarang
adalah  yang  dibuat-buat  dan  mengandung  kebatilan,  bukan  yang
muncul   secara  spontan  tanpa  disengaja.   Kata  P`=ij;i  (rz.#gr#)

menunjukkan  makna  bahwa  kedua  kalimat  tersebut  berserta  huruf-
hunfirya adalah sedikit.

Ath-Thaibi  berkata,  "Kata ringan  ini  merupckan  kata  untuk
mengungkapkan    kemudahan.    Beliau    menyerupakan    kemudahan

pengucapannya pada lisan dengan ringannya membawa barang yang
ringan sehingga tidak melelahkannya saperti barang yang berat. Selain
itlL mengisyaratkan bahwa semua pembebanan adalch sulit dan berat
dirasakan oleh jiwa, sedangkan ini mudah.' Nanun demikian menjadi
berat dalani timbangan anal kelak saperti beban syariat yang beiat."
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Scorang  ulana  salaf ketika  ditanya  tentang  sebab  beratnya
kebaikan  dan  ringarmya  keburukan,  dia  pun  menjawab,  "Karena
kebaikan  itu,  pahitnya  datang  sementara  manisnya  hilang  sehingga

(

terasa   berat.   Beratnya   rfu  jangan   sampai   mendorongmu   untuk
meninggalkannya,    Sedan8kan   kebumkan    itu,    manisnya   datang
sementara   pahitnya   hilang,   malra  jangan   sampai   ringannya   itu
mendorongmu untuk melakukarmya. "

&1 6\=;1 (MaAa S"cz. 4/JaA). Maknanya telah dipaparkan dalam

bab keutaniaan tasbih pada pembahasan tentang doa.

g}IJit{3 (Da» afaf mem"/.I.-Ny¢). Ada yang mengatakan, bahwa

huruf wef  ini  berfungsi  sebagai  Aa/  a[eterangan  kondisi).  Kalinat
lengkapnya  adalah,  aku mensucikan Allah disertai  dengan pujianku
kepada-Nya karena petunjuk-Nya. Ada juga yang mengatakan bahwa
huruf  watt     di   sini  berfungsi   sebagai  kata  sambung,  yaitu,  aku
mensucikan Allah dan aku menyer[ai dengan memuji-Nya. Mun9hin
kata   a/  Aamd  ®ujian)   ini   disebutkan  kapada  pelaku   dan  yang
dinaksud dari kata a/ Aamd ini adalah konsekuensinya atau apa yang
melahirkan  pujian  berupa  petunjuk  dan  serupanya.  Mun9kin  juga
huruf  ba`   di   sini   terkait   dengan   suatu   kalimat   yang   dibuang,

perkiraannya   adalch   dan   aku   memuja-Nya   dengan  memuji-Nya,
sehingga   szf bAa[a»a//ch    merxpakan   kalimat    tersendiri    den    wa[
bz.Aamdz.Az. merxpakan kalinat tersendiri.

Tentang halits, a}.-ii{3 LjTj i-ii}l ±JJ`\*--i. (MaAo S"cz. Szfcz.

Enghau  wahai  Tuhan  kami  dan  hami  memoyi-MUD,  AI Kina;ththabihi
berkata,    `Maksudrya,    dengan    kekuatan-Mu    yang    merupakan
kenikmatan    yang    mewajibkan    atasku    untuk    memuji-Mu    lari
meusucikan-Mu,    bukan   dengan   daya   dan   tidak   pula   dengan
kekuatanku."  Seakan-akan  dia  mcmaksudkan,  bahwa  itu  di  antara

yang memerankan sebab pada posisi akibat.

Semua  riwayat  sama  sapakat  pada  Muhammad  bin  Fudhail
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dalan mencantumkan g+-LiE{3, hanya AI Ismaili, setelch menukilnya

dari riwayat Zuhalr bin Harb, Ahmad bin Abdah, Abu Bakar bin  Abi
Syaibah  dan AI  Husaln bin Ali bin AI Aswad darinya,  dia berkata,
`Mayoritas mereka tidak menyebutkan g}i£+i."

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  itu  dicantumkan  dalam  riwayat
Zuhalr bin Harb yang dinukil oleh Asy-Syai]chani Qmam Bulchari den
Muslim);  Muslin  dari  periwayat-periwayat  lairmya yang telah  saya
sebutkan,  dari  para  gurunya;  At-Tirmidzi  dari  Yusuf bin  Isa;  An-
Nasa`i dari Muhammad bin Adam dan Ahmad bin Harb; Thnu Majah
dari Ali bin Muhammad dan Ali bin AI Mundzir; Abu Awanah dari
Muhammad bin Ismall bin Samurah AI Ahmasi; dan Ibnu Hibban dari
riwayat     Muhammad    bin    Abdillah    bin    Numalr,     semuanya
meriwayatkannya dari  Muhammad bin Fudhail.  Tanpaknya, redaksi
itu terlewatkan 'dari  riwayat Abu Bakar,  Ahmad bin Abdah dan AI
Husaln.

teri\ ly'3l==i  (Maha  Suci  Allah  Yang  Maha  Agung).
Demikian redaksi  yang tercantum  dalam riwayat mayoritas,  dengan
mendahulukan redaksi, g}---iL{3 &1 6\=;--:. (MaAa Swcz. +4//aA da# afaf

memoyi-Nya)sebctunledcks±,';±±ti\*\'O\*:-(MahasuciAllahYang

MaA¢  i4gzf»g).  Pada  pembahasan  tentang  doa  telah  dikemukakan
hadits dari Zuhair bin Harb dengan mendahulukan redaksi,  &1 '®\=:I.i

+ai!°I  sebelum  redaksi,  g}..J±+j }1 'e\=;--I..  Imam  Aiad  pun
meriwayatkan  dari  Muhammad  bin  Fudhail.  Demikian juga  dalan
riwayat  orang-orang  telah  saya  sebutkan  sebelumnya.  Saya  dapati
dalam kitab ,4d-D" 'a karya Muhammad bin Fudhail dari riwayat Ali
bin AI Mundzir, darinya dengan mencantumkan redaksi, g}-i:*i3 dan

mendahulukan redaksi, g}li{3 &1 '0\*::..

Ibnu   Baththal  berkata,   `Keutaminn   yang  terdapat   dalam
keutamaan dzikir ini sebenaniya hanya untuk orang-orang yang mulia
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dalam agana dan sempuna, saperti kesuciannya dari yang haram dan
kemaksiatan besar. 01eh sebab itu, Anda tidak mengira balwa orang

yang  terus  menerus  berdzikir  tapi  terus  menerus  memperfunitkan
hawa nafsunya dan menisak agana Allah dan melanggar |arangan-
larangan-Nya, clan dipertemukan dengan orang-orang yang suci yang
disucikan serta mencapai kedudukan mereka karena perkataan yang
diucapkanolehlisarmyatanpadisertaiketakwaandanamalshalih."

AI  Kamani  berkata,  "Sifat-si fat  AIlah  adalch  mujnd!.}yafr

(yang  menetapkan)   seperti  ilmu  den  kekusaan,   yaitu  si fat-si fat
kemuliaan,   dan  adrmz.}ry¢fr   Orang  meniadakan)   seperti   tidak   ada
sekutu  bad-Nya,  tidck  ada  yang  menyerupai-Nya,  yaitu  si fat-sifat
keagungan.  Mcka  fasbz.fr  ®enyucian)  menrisyaratkap  kapada  si fat-
si fat  keagungan,  dan  faflmz.d  ®ujian)  mengisyaratkan  kapada  si fat-
si fat kemuliaan,  dan tidak adanya pembatasan kriteria mengesankan
unun. Maknanya, aku meusucikan-Nya dari scmua kekurangan dan
rfumemuji-Nyadengansegalakesempumaan."

Dia    berkata,    "Sisten    alam    menuntut    didahulukannya
penBhiasan  daripeda  pembebasan.  Sehingga  didahulukannya  fusbz.fa
®enyucian) yang menunjukkan pembebasan daripada faAz»z.d ®ujian)
yang  menunjukkan  peng]]iasan,  dan  mengedepankan  lafach  AIlah,
karena ini  adalch  z.sin Dzat yang disucikan yang mencakup  selunin
si fat   dan   asma`ul  husna.   Disifati   dengan  aefaz.I.in   (agung) ` karena
cakuparmya  unk menapiskan  apa  yang  tidak layak bagi-Nya  dan
menetapkan   apa   yang   layak  bagi-Nya.   Karena  keagungan   yang
sempuma berkousekuensi  tidak  adanya  yang  menandingi-Nya,  atau
yang    menyempai-Nya    dan    sebagainya.    Demikian    juga    ilmu
(mengetahui) segala maklunat dan kekuasaan yang mencakup segala
yang  dikuasai  dan  sebagainya.  Penyebutan  tasbih  disertai  dengan
pujian  utk  diketahul  ditetapkannya kesempunaan bard-Nya,  den
diulanginyaini.sebagaipenegasan.

Selain  itu,  karena  fokus  terhadap  masalch  penyucian  lebih
banyak  ckibat banyaknya golongan yang menyelisihi.  Karena itulah
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disebutkan dalam AI Qur`an dengan berbagai ungkapan, seperti 6\±;1

(M¢Aaswcz.),a;I.(swcz.ham/aft)denganbenfukkalinatperintah,a+LL

(telah  mensucikan)   dengan  bentuk  kata  keja  lampau,   a+i

(mensu6ikan)  dengan  bentuk  kata  keba  yang  menunjukkan  bahwa
sebuah  perbuatan  sedang  atau  akan. teljadi.  Juga,  karena penyucian
dapat dijan8kau oleh akal, beda halnya dengan kesempunaan karena
hakikatnya   tidak   dapat   dijan8kau   oleh   akal,   sebagaimana   yang
dikatakan  oleh  sebagian ulana peneliti,  `Hakikat-hakikat ketuhanan
tidak diketahui kecuali dengan cara menarik, sebagaimana dalan ihau

yang  tidak  dapat  diketahui  darinya  kecuali  bahwa  Dia  tidak jahil.
Sedangkan untuk mengetahui hakikat ilmu-Nya maka tidak ada jalan
untck itu."

GurLi     kami,     Syailchul     Islam     Sirajuddin     AI     Bulqini
menyebutkan dalan perkataarmya mengenai kesesuaian bab-bab kitab
Sfeafaz.fo   B#4feaj`z.   yang   telah   saya   nukil   darinya   di   bagian   althir
muqaddimah,  `Karena  asal  ketexpeliharan  yang  pertama  dan  yang
terakhir adalah mengesakan Allan, maka dia (Imam Bukhari) menutup
dengan    pembahasan    tentang    tauhid.    Sementara   perkara    yang
membedakan orang yang beruntung dari orang yang rugi adalch berat
dan   ringannya   timbangan    amal   perbuatan,    sehingga   dia   pun
menjadikannya  sebagai  bagian  teralchir dari  susunan  kitabnya.  0leh
karena itu, dia memulai dengan hadits, Pgt ]\i3qi (4"a/ perd#¢Za!#

I.Z# Jerga#fw#g #z'artyo). hi berlaku di dunia, lalu dia menutup dengan

pemyataan bahwa amal perbuatan itu akan ditimbang kelak di akhirat.

hi  mengisyaratkan  bahwa  yang  berat  adalah  yang  diseriai
dengan niat tulus ikhlas karena AIlah. Dalam hadits yang disebutkan
mengandung   dorongan   dan   anjuran   untuk   melcksanakan   dzikir
tersebut  demi  meraih  kecintaan  Yang  Maha  Pengasih.  Ringarmya
amalan  tersebut  adalch  bila  dilinat  dari  segi  analan,  dan  beratnya
adalah    bila    dilihat    dari    hasilnya    berupa   pahala.    Hadits    ini
dikemukakan dengan gaya bahasa yang indah, yaitu bahwa kecintaan
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Tuhan   diungkapkan   terlebih   dulu,   sementara  dzilrir  hamba  dan
ringannya dzikir pada Hsan diun8kapkan kenudian."

`  Setelah   itu   dia   menjelaskan   tentang   pahala   besar   dan

manfaatnya untuk kelck pada Hari Hiamat.

AI  Karmani  berkata,  `Di  awal  pembahasan  tentang  tauhid
telah dikemukakan penjelasan tentang susunan penbahasan ini,  dan
bahwa penutupnya berupa bahasan  tentang ha/a7»  Allah.  Sebab  itu
merupakan lingkup wahyu, dengan itulah ditetapkannya syariat. 0leh
karena  itu,  Imam  Bulthari  mengawali  kitabnya dengan pembahasan
tentang pelmulaan wahyu, dan ditutup dengan topik yang dia mulai,
sehingga terkesan beStu baik penutup ini.  Tapi penyebutan bah ini
tidak memaksudkan dzat, akan tetapi agar akhir perkataarmya adalah
tasbih dan tahmid sebagainana halnya dia menyebutl[an hadits  'J`1Eqi

FJ-\.   (Amal   perbuatan   itu   tengantung   niatnydy   di   owal
pembahasannya ketika menj elaskan keilthlasan. "

Tampaknya, dia bermaksnd menutxp kitabnya dengan sesuatu

yang menunjukkan adanya peinbangan anal pefouatan.  Sebat  itu
merupakan   akhir   dari   dampck  pembebanan   syariat,   dan   setelah

penimbangan tidak ada lari hal lain keeuali keputusan untuk menetap
di  salah  satu  dari  dua  tempat  yang  telah  disediakan  hingga  Allah
berkehendak mengeluarkan siapa yang ditetapkan untuk diadzab dari

golongan  ahli  tauhid  sehingga  mereka  keluar  dari  neraka  berkata
syafaat saped yang telah dijelaskan.

AI   Karmani   berkata,   "Juga  mengisyaratkan  baliwa  AIlah
melctakkan Kitab-Nya sebagal keadilan dan timbangan untuk menjadi
ruj.ukan,  dan bahwa kitab-Nya adalah mudah bard yang dinudahkan
Allah.  hi  mengindikasikan  perihal  pengarangnya  dari  awal  hingga
akhir.  Semoga Allah menerimanya dan membalasnya dengan sebaik-
baik balasan."

Saya  (Ibnu Hajar)  katakan,  hadits  ini  mengandung beberapa
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pelajaran  selain  yang  telah  dikemukckan,  yaitu  anjulan  agar  terus
berdzikir.  Dalani  bab  keutamaan  tasbih  telali  dikemukakan  hadits
lalnnya  yang  berasal  dari jalur  lairmya,  dari  Abu  Hurairah  dengan
redaksi,  j*°I *13 :}:g °`=+`6 3!3 6u:\£> :=±> j} i;:+ g?ii d g}:ail &1 a`a;1

(Barangsiapa  yang  mengucapkan,   `Subh_aanallaahi  wa  bi!ip:mdihi'
seratus   halt   dalam   sehari,   maka   kesalahan-kesalaharmya   akan
dihapus   walaupun   seperti   buih   lautan..   IikaL  memang  be"al  hi
berkenaan dengan kalimat, g+;±{3 &1 6\=;-I. saja, maka apalagi bila

ditambahkan   kalimat   lainnya.   Maka   yang   tampak,   bahwa   itu
mendatan8kan    pahala    yang    banyak    yang    sesuai    dengannya,
sebagainana halnya orang yang mengucapkan kalimat pertama nanrmi
dia  tidak  mempunyal  kesalahan,  misalnya,  maka  dia  memperoleh

pahala yang dapat ditimbang.

Hadits  ini juga menunjukkan hukum tentang yang perbuatan
yang  dianjurkan  yang  diun8kapkan  dengan  bentuk  khabar  ®erita),
karena yang dimaksud dari redaksi hadits ini  adalal perintah untuk
melazimkan dzi]dr tersebut.

Susunan   redaksinya   menunjukkan   bahwa   didahulukannya
in"bfado`    daripada   A*abar ` sebagaimana   telah   disinggung   tadi
mengenai kata ?\£i}S'. Kata ini mengandung keindahan, yaitu jawaban,

kesesuaian dan keseimbangan dalam nada kalimat-kalimatnya, karena
beliau bersabda menggunakan kalimat, I;i;-JI J'! ,®\£€£, dan beliau

tidak  menggunckan  kalinat,  42ii..J},  sehingga  seimbang  dengan

kalimat,9\:Jllcie.Masing-misingdariketigakalimatnyam"f&'addz.

dengan apa yang layak baginya.

Hadits  ini I.uga mengisyaratkan pengaplikasian  fiman Allah
dalam surah Thaahaa ayat 130, €Li3 }-JiE{; a;I-I.3 (Dcz» berf¢Sbz.A/aA

sambz./ mem«/.I.  rzfA&7®mzf).  Allah telali mengabarkan tentang malaikat
di sejumlah ayat, bahwa mereka senantiasa bertasbih sanbil memuji
Tuhan  mereka.  Disebutkan  dalam  kitab  S%czAz.A  M"Lr/z'm  hadits  yang
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berasal darn Abu Dzar,   L!'; a+i fse°l €i {Ji3 C=Ji d;i; .±1 'Jj.3 b: :'l=j3

gF:JgJJ'®\i;i.tg,Jiin;3¢?36\a;:.:g5<j,in,&ij£:pie:'U6gii(Aha,
berkata,    ``Wahai    Rasulullch,    dewi    ayah    dan    ibuha    sebagai
tebusannya, perkataan manakah yang paling dicintat Allah? " Beliou
menjawab,   ``Yang  Allah  pilihkan  untuk  para  malaihat-Nya,  yarfu
subh_aana rabbii wa bih_amdihi, subh_aana rabbii wa bikymdihi [Maha
Suck  Tuhamha  dan  aha  meindyi-Nya,  Maha  Suci  Tuhanku  dan  aku
mem%/.z.-Ivya!/. ')   Dalam   redaksinya   yang. lain   disebutkan   bahwa

perkataan (ucapan) yang paling dicintai Allah adalah, g,tLin3 &1 6\i:1..

Penutul,

Pembahasan  tentang tachid ini  mengandung beberapa hadits
mafyTzf '  sebanyak  245  hadits,  di  antaranya  yang  7»ef 'a/Zdg  den  yang
semakna dengan 7%zf 'a//ag berupa hadits metf¢ha 'czA sebanyak 55 jalur,
sedangkan yang lairmya mausAw/.  Di  antaranya ada yang disebutkan
secara  berulang pada pembahasan  ini  dan  mayoritasnya merupakan

pengulangan  yang  telah  disebutkan  pada  pembahasan-pembahasan
lainnya. Yang hanya dicantumkan pada pembahasan ini ada 1 1 hadits,
semuatnya tidak diriwayatkan oleh Muslim. Diantara itu hadits yang
diriwayatkan  oleh  Muslim  adalah  hadits  Aisyah  mengenai  pasukan
khusus yang diutus oleh Rasulullah SAW dan tentang .All+i &1 JIJ if

(surah AI Ikhlaash); Hadits Abu  Hurairch, lJ'i tf?\+g :- g}:i i+€;i

(Seorang  hamba-Ku  di  antara  para  hamba-KIA  melakukan  suatu
dasa); Hadits Abu Hurairah, I;:+. =p a:i!°I +I;` lil (4pabz./a seora#g

Aamha mendefaf faepnda-K" se/.e7zghao; dan hadits Abu Hurairah,  lJi

q-, §±|S '::T| ':+iE (Aku adalah menut persangkacn harnba-Ku
ferfradrp-Kaf). Selain itu, pembahasan ini juga memuat 36 atsar bara
sahabat den generasi sctelal mereka.

Jadi,  senua yang dicantumkan dalan kitab j4/ ./¢mz. ' (S%¢frz.A
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B#kfearz.). ini berupa hadits beserta pengulangannya baik yang maasftw/
maupun  yang  in" 'a//a!g  serta  mzftobcz 'czA  yang  semakna  dengannya
beljunlah  9082   hadits.  Jumlah  semua yang ma!usA#/ dan m#'a//ag
tanpa pengulangan sebanyak 1513 hadits, di antaranya yang met 'a//ag
dan   mz4faba'aiA   yang   semakna   dengannya   sebanyck   160   hndits,
sedangkan      yang      lainnya      7»aasAzf/.      Imam      Muslin     juga
meriawayatkannya kecuali 28 hadits, dan saya telah merincikannya di
akhir setiap pembahasan dalani kitab ,4/ /tzmz. ' ini.

Di  sini  saya  himpun  kembali  untuk  menjadi  perhatian  bard

yang  menyatakan  bahwa jumlahnya  dengan  pengulangan  sebanyak
7275  hadits,  dan jumlahnya tanpa pengulangan  sebanyak 4000  atau
sekitar   4000.   Saya   telah   menjelaskan   ini   secara   rinci   di   akhir
muqaddimah, dan semua itu di luar apa yang saya kemukakan dalam

judul-judul    bab    berupa    redaksi-redaksi    hadits    tanpa    disertal
pemyataan yang menunjukkan bahwa itu adalch hadits ma7rty '. Selain
itu, saya menggaris bawahi setiap topik pada babnya, saperti bab dua
atau lebih adalah janaah bahwa ini adalah redaksi hadits yang dinukil
oleh Ibnu Maj ch.

Dalam  kitab  ini  terdapat  beberapa  atsar  yang  ma!wqw/ pada
sahabat dan generasi setelah mereka sebanyak  1608 atsar.  Saya juga
telah mengemukakan perinciamya di akhir setiap pembahasan.

Dalani  kitab   ini  juga  terdapat  beberapa  atsar  yang  tidak
dinyatakan  secara jelas  penisbatannya kapada yang mengatakannya,
bahkan   tidak  juga   secara   m%bAa!m   (tanpa  nana),   terutama  pada

pembahasan tentang tafsir dan biografi. Itu semua tidak termasuk ke
dalani  hitungan  ini.  Saya  pun  telah  menjelaskan  ini  di  tempatnya
masing-masing, termasuk kesesuaian yang saya lihat belum ada orang

yang menggarisbawahinya,  yaitu bahwa biasanya hadits  terahir dari
setiap pembahasan dalan kitab .t4/ /¢mz. ' ini ada keterkaitan dengan

penutupnya walaupun hanya berupa kalimat di tengah hadits terakhir
atau komentarnya Q[omentar inam Bukhari) terhadap haditsnya itu.
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Contohnya  perkataarmya  di  akhir  hadits  pemulaan  wchyu,
"Maka  itu  adalah  akhir  perihal  Hiraklius";  Perkataannya  di  akhir

pembahasan  tentang  keimanan,  "Kemudian  memohon  anpun  lalu
turn";    Di    alchir   pembchasan   tentang   ilmu,    "Dan   hendaklah
memotong keduanya sehingga berada di bawah mata kaki"; Di akhir

pembahasan   tentang   wudhu,   "Dan  jadikanlah   itu   sebagai   akhir
ucaparmiu";  Di  akhir pembahasan tentang mandi,  "Dan itulali yang
terakhir,   sesungguhnya   kami   menjelaskannya   karena   perbedaan-

perbedaan   mereka";   Di   akhir   pembahasan   tentang   tayammum,
``Hendaklah  engkau  menggunakan  tanah,  karena  sesungguhnya  itu

mencukupimu"; Di alchir pembahasan tentang shalat, "Minta izinnya
wanita kepada suaminya untuk keluar"; Di alchir pembahasan tentang
hari  Jun'at,  "Kemudian tidur  siang";  Di  alchir pembahasan tentang
dun hari Hari Raya,  ``Beliau tidck shalat sebelumnya dan tidak pula
setelahnya";  Di  akhir pembahasan tentang istisqa.`,  "Di negeri mana
saja kanu  mati";  Di  akhir pembahasan tentang  mengqashar  shalat,
"Danjikaen8lrautidurmakabelbaringlah";

Di  althir pembahasan tentang tahajjud,  "Dan tathawwu',  dan
setelah   Ashar   hingga   tefoenam";   Di   akhir   pembchasan   tentang

perbuatan  dalan  shalat,  "Lalu  mengisyaratkan  kapada  mereka  agar
mereka duduk, tatkala beliau berbalik"; Di akhir pembahasan tentang

jenazah,  "Maka  turunlah  ayat,  `Bz.7tclsa/aft  kedwcz  fa!7!gr# j4bw  fczfeczb
dan  sesungguhnya  dia  akan  binasa'."  Mck:sndnya,,  darn  at-tabaab

yang artinya kebinasaan; Di alchir pembahasan tentang zakat, "Zckat
fitrah,  dan ini temasuk di dalan urusan alchirat karena statusnya di
akhir   Ranadhan   sebagai   penebus   yang   telah   lalu";   Di   akhir

pembchasan  tentang  haji,   `Dan  jadikanlch  kematianku  di  negeri
Rasul-Mu";  Di  akhir pembchasan  tentang  puasa,  `Dan barangsiapa

yang belum makan maka hendaklch berpuasa";

Di  akhir pembahasan tentang i'tikaf,  ``Aku tidak i'tikaf.  Lal`u
beliau  pun  pulang";  Di  althir  pembahasan  tentang  jual  beli  dan

persewaan,    "Sehingga   mereka    dilihat    oleh   Umar";    Di    akhir
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pembahasan   tentang   &z.wa/aA   ®engalihan   utang),   "Lalu   beliau
menyalatkannya";      Di      akhir     pembahasan     tentang     ha/a/a4
®enanggungan),  `Barangsiapa  yang  meninggalkan  harta  maka  itu
untuk   ahli   warisnya";   Di   akhir   pembahasan   tentang   mz&aria 'czA

(kerjasama penanaman),  "Aku  tidak  lupa  sedikit  pun  ucapanku  itu
hingga hariku ini"; Di akhir pembahasan tentang mw/az4maA, `Hingga
aku meninggal lalu aku diban8kitkan kembali"; Di akhir pembahasan
tentang   minuman,    "Lalu   minum   hingga   aku   rela7';   Di   akhir

pembahasan      tentang      tindak      kechalinan,      `Iralu      mereka
men8hancurkan telnpat ibadahnya den menunmkannya";

Di alchir penbahasan tentang perkongsian (syarikat), "Apakah
kita  menyenbelih  dengan  banbu";  Iri  alchir  pembahasan  tentang
gadalan,  `"erctra  itu  tidak  mendapat barian  di  akhirat";  Di  akhir
penbalasan tentang memerdekckan budrlb " Fya/a ` adalch milik orang
yang    memerdekakan";    Di    alchir    penbahasan    tentang    hibah
®emberian),     `Dan     janganlah     en8kau     mengambil     kembali
shadaqahmu";   Di   alchir  pembahasan  tentang  kesaksian,   "niscaya
mendatangi   keduanya   walaupun   dengan   melan9kak";   Di   akhir

pembchasan tentang perdanaian, `Berdirilah, lalu laksanakanlah"; Di
akhir  pembahasan  tentang  syarat,  `Tidrk  boleh  dijual,  tidak  boleh
dihibahkan dan tidak pula diwariskan";

Di alchir pembahasan tentang jihad, "Aku datang,  lalu beliau
bcrsabda,   "Shalatlah  dua  rakaat";   Di   akhir  pembahasan   tentang
kewajiban  yang  seperlima  bagian,  `Diharamkan  sama  sekali";  Di
akhir penbahasan tentang jizyah (upeti), "Sedangkan titipan, maka itu
haram   karena  diharamkan  Allah  hingga  hari   kianat";   Di   akhir

pembahasan  tentang  permulaan  ciptaan  dan  pembahasan  tentang
ceritaTcchta para nabi, `Mu'awiych datang ke Madinah adalah akhir
kedatangamya";  Di  alchir  pembahasan  tentang  ki;ah-kisch  hidup,
`Kbadijah    wafat    sebelum    keluamya   Nabi    SAW";    Di    akhir

pembahasan  tentang  hijrah,  `Masa jeda  antara Isa dan Muhammad
AS"; Di alchir pembahasan tentang paperangan, `Kematian Nabi dan
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hal-hal yang terkait dengannya"; Di akhir pembchasan tentang tafsir,
"Tafsir a/ m# 'awwz.deafaiz.»"; Di akhir pembahasan tentang keutaniaan

AI Qur` an, ``Mereka berselisih sehingga mereka binasa";

Di akhir pembahasan tentang nikch, `Maka janganlah engkau
menghalangiku  dari  bergerak";  Di  althir pembahasan  tentang  talak,-
"Dan memaafran  dampaknya";  Di  akhir pchbahasan tentang  li'an,
"Dia lebih jauh lagi bagimu"; Di  akhir pembahasan tentang naflcah,
`Dimerdekakan  oleh  Abu  Lahab";  Di  alchir  pembahasan  tentang

makanan,  "Dan  menunmkan  tabir";  Di  alchir  pembahasan  tentang
sembelihan   dan   korban,   "IIingga   nafar.  dari   Mina";   Di   akhir

pembahasan tentang minuman, `Dan diriwayatkan juga oleh Sa'id bin
AI Musayyab  dari jabir"; Di  akhir pembalasan tentang orang-orang

yang  sakit,  "Dan  pindahkanlah  demannya";  Di  alchir  pembalasan
tentang pengobatan, `Kemudian hendaklah membuangnya"; Di alchir

pembahasan  tentang  pakalan,  "Salah  satu  kakinya  di  atas  kakinya
yang  lain";  Di  alchir  pembahasan  tentang  adal),  "Maka  hendaklah
menanghalnya semampunya" ;

Di   akhir   pembahasan   tentang   meminta   izin,   "Semenjak
wafatnya Nabi  SAW";  Di  alchir  pembahasan  tentang  doa,  `Karena
khawatir   membuat   kita   bosan";   Di   alchir   pembahasan   tentang
memerdekakan budak,  `Untuk kembali ke belakang kita";  Di  akhir

pembahasan tentang takdir,  "Jika mereka men9hendaki  fitnch maka
tidak  kami  pedulikan";  Di  alchir  pembahasan  tentang  sumpch  dan
nadzar,    `Tiba-tiba    ada    panah    nyasar    mengenainya    sehingga
membunuhnya";  Di  a]chir  pembahasan  tentang  kaffarat  (tebusan),
"Dan tebuslah sumpahmu"; Di alchir pembahasan tentang hudud, ``Jika

Dia berhendak maka menyiksanya,  dan jika Dia berkehendak maka
menganpuninya";

Di  alchir  penbahasan  tentang  para  perompak,  "Berbuatlah
sesuka kalian, karena sesungguhnya Aku telah mewajibkan ,surga bagi
kalian"; Di  althir pembahasan tentang pemaksaan, `Menchalanginya
dari kezhaliman"; Di alchir penbahasan tentang takwil mimpi, "Allah
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mengampuni mereka"; Di akhir pembchasan tentang fitnah, "Apakah
kani  dibinasakan  sedan8kan  di  antara  kami  terdapat  orang-orang
shalih'';   Di   akhir   pembahasan   tentang   hukum,   "Lalu   dia   pun
melaksanakan  umrah  setelch  hari-hari  haji";  Di  alchir  pembahasan
temtang berpegang teguh dengan AI Qur`an dan Sunnal, `Maha Suci
En8kau, ini adalah kebohongan yang besar."

Sedangkan tasbih disyariatkan dalan penutupan, karena itulch
inani   Bukhari   menutupnya   dengan   pembahasan   tentang   tauhid.
Sctelch   tasbih   adalah   alchir  doanya  para  penchuni   surga.   Allah
berfiman dalan surah Yuunus ayat 10,  }€£r3'3 i{I}l €b`\iE1 \€j iilJ>S

CfpJ`u.I Z?3 giv, 1::I.I ?i *13;3 3±T3 ist:. \aj (Doc mereha dz. dr/omnya

ialah. `` Subhana,kallchumma " dan salam penghormatan mereka ialah,
" Salaam. " Dan permtup doa merefa ialah,  "Alhamdulillaahi Rabbil

aalamin:,

Tentang  penutup  majlis  telah  disebutkan  dalani  hadits  Abu
Hurairah yang diriwayatkan olch At-Tilmidzi dalani kitab A/ /oz»z. ',
An-Nasa`i  dalam  kitat  j4ma/ i4/  yaqm  wa  J4/-Iraz./ch,  Ibnu  Hibban
dalaln kitab dsA-S%czAz.A, Ath-Thabarani dalam kitab j4d-D% 'a, dan AI
Hakim  dalam  kitab j4/ A4lusfndrtzk.  Semuanya meriwayatkannya dari
riwayat Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah,
dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya:   &1 ]jl3 J6 :J6 6|2Ji d;i :;

b{ ]j Jti; ±ha' ¢ ±3 ul;; j :rj; # :iiL3 ±i> &1 jS

+jii3-D;jiaitji1;@';'yiiia€:big+ap;{Ii'OufL*:Ou,`3

g+±± S'uir a (Dart Abu Huralrch, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda,  "Barangsiapa  duduk  di  suatu  moflis  yang  di  dalannya
terdapat banyak kesalaham, laha sebelum berdiri dart mof lisnya itv dia
mengucapkan. ` Subh_aanakallaahunma wa bih_arndiha, asyhadr an lan
ilaafaa illallaah, astaghfirmha wa atunbu ilaika [Maha Suci Engkou ya
Allch  dan  aku  memlyi-Mu.  Aku  bersaksi  bahwa  tidck  aia  tuian
ketl;:all  Engkau  dan  aku bertoubat  kepada-Mu] I,  keouali  dianpuni
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baginya apa yang teriadi di dalam  majlisnya itu. ')

hi  adalah redcksi At-Tirmidzi, dan dia mengatckan,  "Hadits
ini adalah hadits Aasa7f sfaaAz.A gAarz.b, kami tidak mengetahuinya dari
hadits  Suhail kecuali  dari jalur ini.  Mengenai masalah ini  ada juga
riwayat dari Abu Barzah dan Aisyali."

AI  Hakim berkata,  "Ini  adalah hadits  sAaAz.A  menurut  syarat
Muslin,  hanya saja Imam Bukhari  menilainya rna '/w/ (mengandung
cacat)  karena riwayat  Wuhaib  dari  Musa bin Uqbah,  dari  ayahnya,
dari Ka'b AI Ahbar."

Dia telch melakukan kekeliruan dalam hal ini, karena di dalam
so»czd-nya tidak disebutkan  ayah  Suhail  dan tidak juga Ka'b.  Yang
benar    adalali    dari    Suhail,    dari    Aun.    Denrikian    juga    yang
disebutkannya secara benar dalam kitab  UJ«m 4/ Eadz.ts, karena dia
mengemukakannya  dari  jalur  Imam  Bukhari,  dari  Muhammad  bin
Salam, dari Makhlad bin Yazid, dari Ibnu Juraij, dengan sa#ad-nya.
Kemudian dia berkata, "inam Bulchari berkata, `hi hadits langka, aku
tidak tahu di dunia ini mengenai masalah ini selain hadits ini, hanya
saja   hadits   ini   ma'Jc{/   (mengandung   cacat):    Musa   bin   Ismail
menceritckan kapada kami, Wuhaib menceritakan kapada kami, Musa
bin Uqbah menceritakan kapada kanii dari Aun bin Abdillah' ."

Jadi  perkataan,  "inam  Bulchari  berkata,"  ini  lebih  utama,
karena  kanii  tidak  menyebutkan  Musa  bin  Uqbah  mendengar  dari
Suhail.

AI Baihaqi juga menukilnya dalam kitab [4/ A4lad*facz/, dari AI
Hakim  dengan  sa7Iad-nya  yang  disebutkan  dalam  kitab   U7%m  J4/

ffadz.ts,  dari  inam  Bukhari,  lalu  dia  mengatakan  dari  Ahmad  bin
Hanbal dan Yahya bin Ma'in, keduanya dari Hajjaj bin Muhammad,
dan   dia   mengemukakan   perkataan   Imam.  Bulchari   itu,   tapi   dia
menyebutkan,  "Aku  tidak  mengetahui  dengan  sa7!ad  ini  di  dunia
selain hadits ini, hanya saja hadits ini 7«a '/zf/ (mengandung cacat)."

Perkataan, "aku tidak mengetahui dengan sa7®ad ini di dunia,"
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dinukil deri tryam Bukhari, bukarmys, "aku tidak mengetahui di dunia
dalam masalah ini," karena mengenai masalah ini banyak sekali hadits

yang  tidak  luput  dari  pengetahuan  lmani  Bukhari.  AI  Khalil  telch
mengemukakan kisch ini dari selaln AI Hakim dalam kitab 4/ Jrs})ad,
dan  dia  menyebutkan  di  dalamnya,  bahwa  Muslim  berkata kapada
inam Bulchari, "Apakah engkau tahu suatu hadits di dunia ini selain
dengan  sa»ad  ini?"  Dia  menjawab,  `Tidak,  hanya  saja  hadits  itu
rna 'ha/."  Kemudian  dia menyebutkarmya dari  Musa bin Ismail,  dari
Wuhalb, dari Uqbah, deri Aun bin Abdillah.

Perkataan,  ``itu  sesuai  dengan  apa  yang  dicantumkan  dalan
kitab  I/7ci"  4/ Hadi.ts,"  adalah  berkenaan  dengan  samad fa '/i./-nya,
bukan peckataannya tentang masalah ini, yaitu sesuai dengan riwayat
AI  Baihaqi  yang  mengatakan  dengan  samad  ini.  Tanpaknya,  AI
Hakim  kelini  dalam  perkataan  ini.  Maksudnya,  ucapamya  dalam
masalah ini, "Sebenarnya itu dengan sa»ad ini." Itu memang saperii

yang dikatakannya, karena sa»ad ini ndalah: Thnu Juraij dari h4usa bin
Uqbah, dad Suhail, ini tidak ada kecuali pada redaksi hadits ini. 01eh
karena itu, hoam Bulchari mengatakan, "Aku tidak mengetahui Musa
mendengar dari Suhail." Maksudnya, bila dia tidak kenal menganbil
hadits    darinya,    1alu    dia    membawakan    riwayat    darinya    yang
bertentangan   dengan  periwayathya,   yaitu   lbnu   Julaij   yang   lebih
banyak bergaul dengan Musa bin Uqbah, sehingga riwayat orang yang
lebih    banyalc    bergaulnya    dianggap    lebih    kuat.    hilah    yang
menyebabkan adanya penilaian cacata dari Imam Bukhari.

Chang  yang  menilainya  SAchz.A,  malca  dia  tidak  memandang

perbedaan ini sebagai alasan yang menodai, bahkan. boleh jadi Musa
bin Uqbah meriwayatkan dari dua jalur. Dalam menilai cacata riwayat
ini, haam Bulchari telch didahului oleh Ahmad bin Hanbal, yang nana
Ad-Daraquthni menyebutkan darinya dalam kitab j4/ J7aJ, dia berkata,
"Hadits Ibnu Juralj meragukan. Yang benar adalah perkataan Wuhaib

dari S`uhail, dari Aun bin Abdillah."

Ad-Daraquthni berkata, `Pendapat yarig benar adalch pendapat
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Ahmad,  dan berdasarkan itulch yang diberlakukan oleh Abu Hatim
dan Abu Zur'ah Ar-Raziyan."

Ibnu  Abi  Hatim  dalan  kitab  ,4J J7aJ  berkata,  "Aku  pemah
bertanya  kapada  ayahku  dan  Abu  Zur'al  tentang  hadits  ini,  maka
keduanya mengatakan bahwa ini salah. Wuhaib meriwayatkannya dari
Suhail, dari Aun bin Abdillah secara maz4g"/ dan inilah yang lebih
shaAz.A. Abu Hatim mengatakan, `Munglin kekeliruannya berasal dari
Ibnu Juraij, dan mun8kinjuga dari Suhail'."

Kani  menemukannya  dari  riwayat  empat  orang  dari  Suhail
selaln Musa bin Uqbah.  Dalam kitab ,4/ [4/}nd karya Ad-Daraquthni
dinukil dari jalur Ashim bin Amr dan Sulainan bin Bilal. Dalam kitab
Adz-Jha.fr karya Ja'far AI Firyabi dinukil dari jalur lsmail bin Ayyasy.
Dalam   kitab   Ad-Dzf 'a   karya   Ath-Thabarani   dinukil   dari   jalur
Muhammad  bin  Abi  Humaid,  keempatnya  dari  Suhail,  dan  yam:
meriwayatkan dari Ashin dan Sulainan adalah AI Waqidi, dia adalal
pedwayat yang lemah, demikian juga Muhammad bin Abi Hunaid.
Sedan8kan riwayat Ismail dari selain orang-orang Syam adalah lemah,
dan ini termasuk salah satunya.

Abu Hatin berkata, `Tentang riwayat ini, aku tidak tchu apa
itLi,    dan    aku    tidak    tabu    sedikit    pun    tentang    orang    yang
meriwayatkannya  dari  Nabi  SAW  dari jalur Abu  Hurairah,  kecuali
deri riwayat Musa, dari Suhail."

Abu Daud juga menukil dalam kitab ids-S"nan, Ibnu Hibban
dalam kitab 4SA-SfoaAz.A dan Ath-Thabarani dalam kitab {4d-Dz/ 'a, dari

jalur Ibnu Wahab, dari Amr bin AI Harits, dari AbduITahman bin Abi
Amr,  dari  Sa'id AI Maqburi,  dari Abu Hurairah secara ma[r/« ',  dan
dari  Amr  bin  AI  Harits,  dari  Sa'id  bin  Abi  Hilal,  dari  Sa'id  AI
Mapburi, dari Abdullah bin Amr secara 7%azig%/ Guru kami, Syaikhul
Islam Abu AI Fadhl Abdulrahim bin AI Husain Al haqi AI Hafizh
menyebutkan dalan poin-poin yang dihimpunnya dari kitab  L7«z» ,4/
J7adz.ts karya Ibnu Ashshalah, bahwa hadits ini dari riwayat sejumlch
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sahabat  yang jumlahnya mencapal  7  orang,  lebih banyak  dari  yang
disebutkan  oleh  At-Tirmidzi.   Ialu  dia  beralih  kapada  penjelasan
Jcz*Arty. hadits untuk hadits-hadits 4/ Jkya `.

Setelah   menelusuri   beberapa   jalur   periwayatannya,    saya
mendapati riwayat  5  orang laimya sehingga jumlahnya menjadi  15,
temasuk  scorang  sahabat  yang  tidak  disebutkan  namanya.  Namun
saya tidak memasukkannya ke dalam jumlah tersebut karena mun8kin
dia adalah salah satu dari mereka (yang disebutkan namanya).  Saya
telah men-faAfrrz/. jalur periwayatannya pnda apa yang saya tuliskan
dari kitab  LU"in [4/ Hadz.ts,  dan di  sini  akan saya kemukakan secara
ringkas. Mereka itu adalah:

1.         Abdullah bin  Amr bin AI  Ash,  haditsnya  dinukil  oleh Ath-
Thabarani  dalam kitab 4/ A4zf ).am i4/ Kabz.r,  dia menukilnya
secara  mtzetgef/  Dinukil juga  oleh  Abu  Daud  secara  maefgw/
sebagaimana yang telah disinggung tadi.

2.         Abu Barzah AI Aslami, haditsnya dinukil oleh Abu Daud, An-
Nasa`i dan Ad-Darimi. Sa»nd-nya kuat.

3.         Jubair  bin  Muth'am,  haditsnya  dinukil  oleh  An-Nasa`i  dan
Ibnu Abi Ashim, para periwayatnya tsz.gaA.

4.         Az-Zubair   bin   AI   Awwam,   haditsnya   dimkil   oleh   Ath-
Thabarani dalam kitab j4/ A4lzf }.am i4sA-S#agfoz.r, dan scz#ad-nya
dha'if

5.         Abdullah bin Mas'ud, haditsnya dinukil oleh Ibnu Adi dalam
kitde AI Kamil, dan sanad-nya, dha'iif

6.         As-Sa`ib bin Yazid, haditsnya dinukil oleh Ath-Thahawi dalam
kitab Mus}Jfo./ J4/ [4tsar dan oleh Ath-Thatarani dalam kitab i4/
Kabir. Sanad-nya. shchih.

7.         Anas bin Malik, haditsnya dinukil oleh Ath-Thchawi dan Ath-
Thabarani, namun sanad-nya dAa 'zJ:

8.         Aisyah, haditsnya dinukil oleh Ari-Nasa`i, dan sa»adrya kuat.
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9. Abu Sa'id AI Khudri, haditsnya dicantumkan dalam kitab 4dz-
Dzz.fr karya Ja'far AI Firyabi, dan s¢#¢d-nya sfacrfez.A hanya saja
dia tidak menyatakarmya rna;ysz '.

10.       Abu umamah, haditsnya dinukil oleh Abu Ya'1a dan mrfu As-
Sunni, namun sa#ad-nya dAa 'z/:

11.       Rafi' bin Khudaij, haditsnya dinukil oleh AI Halin dan Ath-
Thabarani dalam kitab 4sft-Sfo¢gfei.r. Para periwayatnya tsz.gaA
hanya   saja  status  periwayatannya  masih   diperdebatkan   di
dalan scz7.ad-nya.

12.       Ubai bin Ka'ab, disebutkan oleh Abu Musa AI Madini,  saya
belun men8kaji Sa#ed-nya.

13.       Munwiyah,    disebutkan   oleh   Abu   Musa   juga,    dan    dia
mengisyaratkan  bahwa  pada  sebagian  periwayatnya  adalah
kesalahan tulis.

14.       Abu  Ayyub  AI  Anshari,  haditsnya  dimuat  dalam  kitab Adz-
Dzz.fr karya AI Firyabi, dan sa#a!d-nya sedikit lemah.

15.       Ali  bin  Abi  Thalib,  haditsnya  di.nukil  oleh  Abu  Ali  bin  AI
Asy'a;ts dalam kitalto As-Sunan AI Marwivych an Ahl AI Bait,
namun sa!»ad-nya masih dipertanyakan.

16.       Abdullah bin umar, haditsnya dicantumkan pada pembahasan
tentang doa dalam kitab 4/ "usfa!drtzfr karya AI Hakin. Selain
itu,  hadits  seorang  lelalri  dari  kalangan  sahabat  yang  tidak
disebutkan  namanya  yang  dinukil  oleh  Ibnu  Abi   Syaibah
dalam kitab ,4/ "us4a##a/ dsri ].alur Abu Ma'syar Ziyad bin
Kulaib,  dia berkata,  `Seorang  lelaki  dari  sahabat  Rasulullah
SAW menceritakan kepada kani dari beliau." Para periwayat
hadits ini tsz.gab.

Selaln itu, saya juga menemukan sej.unlah tabiin dari riwayat-
riwayat  in"rsa/,  di  antaranya  Asy-Sya'bi,  riwayatnya  dinukil  oleh
Ja'far AI Firyabi dalam kitab .4de-Dzz.fr; Yazid AI Faqir, riwayatnya
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dinukil dalam kitab .4/ K##a karya Abu Bisyr Ad-Daulabi; Ja'far Abu
Salaniah,  riwayatnya  dimuat dalam kitab j4/ K##c[ karya An-Nasa`i;
Mujahid, Atha`  dan Ychya bin Ja'dah, riwayat mereka dinukil dalam
kitab Zz.);adczf ,4/ Bz.rr wa .4Sfa-S7}z./aft karya AI Husain bin AI Hasan AI
Marwazi;    dan   Hassan   bin   Athiyyah,   haditsnya   dinukil   dalam
biografinya dalam kitab i4/ ffz.fy&A karya Abu Nu' air.

Semua  sa7zad  riwayat-riwayat  mzfrsa/  ini /'a)ryz.d  ®aik),  dan

pada sebagiannya ada yang menunjukkan bahwa hadits ini memiliki
asal.  Saya telah memaparkan jalur periwayatarmya dan menjelaskan

perbedaan  s&»ad-s¢7¢4,d~nya  beserfa  redaksi  hadits  dalam  komentar
saya  terhadap  kitab   L7wr#  ,4/  Hadz-ts  kanya  Ibnu  Ash-Shalah  saat
menyoroti tentang hadits rna '/#/.

Saya melihat  balwa menutup  kitab  F¢fA"/ Barz.  ini  dengan
salad  satu  jalur  hadits  ini  adalch  sesuai.  Saya  mengemukckannya
dengan   sa»ad   m%#usAz./   dengan  pendengaran   den   ijazch   hingga

puncaknya.  Saya membacakan  kapada  Syallth  Al  inam  AI  Adl  AI
Musnid AI Muktsir AI Faqih Shihabuddin Abu AI Abbas Ahmad bin
AI Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Zakaria AI Qudsi Az-
Zaini di rumahnya ketik berada di Kairo:

Muhammad bin Ismail bin Abdul Aziz bin Isa bin Abi Bckar
AI Ayyubi mengabarkan kapada kami, Ismail bin Abdul Mun'in bin
AI Khaimi memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Abdul Aziz
bin  Ahmad  bin  Baqa  memberitahukan  kapeda  kani,  Abri  Zur'ali
Thahir  bin  Muhammad  bin  Thahir  memberitahukan  kepada  kami,
Abdulrahman  bin  Hamad  memberitahukan  kapada  kami,  dan  saya

juga membacakannya dengan sa#ad kapada Asy-Syallch AI Imam AI
Muqri`  AI  Mufti  AI  Allamah  Abu  Ishaq  Ibrahin  bin  Ahmad  bin
Abdul Wahid bin Abdul. Mu`min bin Kamil, dari Ayyub bin Nim'ah
An-Nablisi dengan memperdengarkan kapadanya,  Ismail bin Ahmad
Al iraqi memberitahukan kdyada kami dari Abdurrazzaq bin ismall AI

Qahnrisi, Abdurrahman bin Hamd yang dikenal dengan lbnu As-Sunni
memberitahukan kapada kami, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib
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An-Nasa'i memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ishaq,
yakni Ash-Shaghani memberitahukan kepada kami, Abu Muslim
Manshur bin Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Khallad
bin Sulaiman, yakni Al Hadhrami menceritakan kepada kami dari
Khalid bin Abi Imran, dari Urwatr, dari Aisyah, dia berkata, "Apabila
Rasulullah SAW duduk di suatu majlis, atau shalat, beliau
mengucapkan beberapa kalimat. Lalu aku menanyakan hal itu kepada

beliau, maka beliau pun bersab da, uji- 'i \* on f IY61,J5J 
ol

'-;j;:t ut :-., ,ijiruk *:G ,qs *.f" o{: ,i'r i j\-_r tie
L-;1r:;r'!'jJ,;ri Uf lt ul.\ '!$ilrs (Jika seseorang bertutur kata

dengan perkataan yang baik maka itu menjadi stempel atasnya -yakni cap atasnya- hingga Hari Kiamat. Dan jika dia bertutur kata

I dergon selain itu, malw penebusnya adalah, "subf;aanakallaahumma

| .o bifuamdika, laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu itaika

fMaha Suci Engkau ya Allah dan aku memuji-Mu. Tidak ada tuhan
selain Engkau. Aku memohon ampun kepada-Mu dan aht bertaubat
kepada-Muf.")

Segala puji hanya milik Allah semata, semoga Allah
melimpahkan karunia dan keselamatan untuk pemimpin kami,
Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, pN& isterinya, anak* 
keturunannya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka
dengan baik.

I
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